
ปที ่10 ฉบบัที ่5 วนัที ่30 มนีาคม 2561 

สัมมนา "การพัฒนาประสบการณวชิาการและวชิาชีพ
เพ่ือกาวสูวยัทํางานแกนักศึกษา"  

   วันที่  16 มีนาคม 2561 ฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ไดจัดโครงการสัมมนา  
“การพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพื่อกาวสูวัยทํางานแกนักศึกษา” เนื่องจากในปจจุบันภาวะ 
การแขงขันในโลกของอาชีพคอนขางสู ง ซึ่ งจํานวนบัณฑิตที่ เรียนจบมีมากกวาตําแหนงงานวาง  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องภาวะการมี
งานทําของบัณฑิตที่จบใหม ซึ่ ง เปนตัวชี้ วัดหนึ่ งในการประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงไดจัดโครงการดังกลาวขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมใหกับบัณฑิต 
ในเรื่องการสมัครงาน การสัมภาษณงาน และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให
บัณฑิตมั่นใจเดินหนาสู ...อาชีพ และประสบความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ โดยมีวิทยากรจาก : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา และ บริษัท 
ซูเปอร เรซูเม จํากัด มาบรรยายใหความรูแกนักศึกษาที่เขารวมโครงการ  
ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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  วันที่ 10 มีนาคม 2561 ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดโครงการอบรมกาวไกลไป
กับสหกิจศึกษา เพื่อใหผู เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเบื้องตนและทราบถึงความสําคัญของ 
สหกิจศึกษา โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยชํานาญ  พูลสวัสดิ์  อาจารยประจําโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ นางสาวอารีนา  ดอเลาะ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร วิทยาเขตปตตานี เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกนักศึกษาผูเขารวมโครงการ ณ หอประชุม 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  

..กาวไกลไป กับ สหกิจศกึษา..  

ประชมุวชิาการระดับชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ท่ี 11 

 ระหวางวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 อ.นวรัตน สีตะพงษ อาจารยประจํา
โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ไดเขารวมนําเสนอผลงาน ภาค
โปสเตอร เรื่อง “ศึกษาประสิทธิภาพการอบของตูอบพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ
การอบแหงพริก” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11  
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
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 ระหวางวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 อาจารยวัชรินทร สายน้ําใส 
อาจารยโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร นํานักศึกษา เขา
รวมนําเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร และ ภาคบรรยาย ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต
หัวขอ “นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถิ่น อยาง
ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม จํานวน 4 เรื่อง 
ดังนี ้
 - เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติ
ผสมเขมาดํา แคลเซียมคารบอเนต และซิลิกา” (ภาคบรรยาย) โดย กิตตินันท ชวยดํา, ศศิลักษณ ชีทอง 
(นักศึกษา) และ อ.วัชรินทร สายนําใส (ไดรับรางวัลบทความวิจัยดีเดน : Best Paper Award) 
 - เรื่อง “Strength and Strain-induced Crystallization of Sulphur-vulcanized Natural Rub-
ber” (ภาคบรรยาย) โดย อ.วัชรินทร สายน้ําใส 
 - เรื่อง “อิทธิพลของสารคูควบไซเลนตอการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหายของยาง
ธรรมชาติผสมซิลิกาเปนสารตัวเติม” (ภาคโปสเตอร) โดย ศศิลักษณ ชีทอง, กิตตินันท ชวยดํา (นักศึกษา) 
และ อ.วัชรินทร สายน้ําใส 
 - เรื่อง “การประยุกตใชวิธีการพื้นผิวตอบสนองในการออกสูตรยางคอมเปานด : กรณีศึกษาผลของ
ปริมาณเขมาดําและปริมาณกํามะถัน” (ภาคโปสเตอร) โดย สุไหลหมาน เบญฤทธิ์ และ อ.วัชรินทร สายน้ําใส 

...เทคโนโลยยีางและพอลเิมอร... 
ควารางวลั Best Paper Award 

ประชมุวชิาการ “นอมนาํศาสตรพระราชา สูการวจิยัและพัฒนาทองถิน่ 
อยางยัง่ยนื” 
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ประชมุวชิาการระดับชาต ิการเรียนรูเชงิรกุ ครัง้ท่ี 6 ในหัวขอ “Active 
Learning ตอบโจทย Thailand 4.0 ไดอยางไร” 

 ระหวางวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ดร.วรพล หนูนุน อาจารยประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ไดเขารวมนําเสนอผลงาน ภาคบรรยาย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ทองหลางโมเดล ดวย
การบูรณาการทฤษฎีจากหองเรียนสูการปฏิบัติงานจริงในหนวยงานสาธารณสุขของนักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การเรียนรูเชิงรุก ครั้ง
ที่ 6 ในหัวขอ “Active Learn-
ing ตอบโจทยThailand 4.0 ได
อยางไร” ณ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร เขารวมประชมุวชิาการระดับนานาชาต ิ

 ระหวางวันที่ 20-21 มีนาคม 2561 อ.ยุพดี อินทสร และ ดร.เกศินี บุญชวย อาจารยประจําโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร ไดเขารวมนําเสนอผลงาน ภาคบรรยาย เรื่อง “Computer Department, Faculty of 
Science and Technology, Songkhla Rajabhat University, Thailand” นําเสนอโดย อ.ยุพดี อินทสร 
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ โรงแรมดีวานาพลาซา จังหวัดกระบี่ 



 ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ และ อ.กมลนาวิน อินทนูจิตร ไดเขารวมฝกอบรมหลักสูตร “การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม (EIA)” จัดโดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานสิ่งแวดลอม เมื่อระหวางวันที่ 6-9 มีนาคม 
2561 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานสิ่งแวดลอม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 อ.ศราวุฒิ ชูโลก และ อ.นวรัตน สีตะพงษ ไดเขารวมอบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หองราช
พฤกษ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  
 ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ ไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรูผลิตภัณฑและเตรียมเครื่องสําอาง
ครีม/โลชั่นขั้นพื้นฐาน และการประยุกตและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางรูปแบบครีม/โลชั่น เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
 ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ ไดเขารวมประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร ประจําป 2561 เรื่อง Integrative 
Pharmacist; Herbal Medicine and Nutraceutical for Future Health Care จัดโดย คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อระหวางวันที่ 16-17 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล หาดใหญ 
 อ.จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ และ อ.นลินี อินทมะโน ไดเขารวมอบรมหลักสูตร สรางแอพ ios และ An-
droid ดวย HTML 5, Angulur 5, และ lonic Framework 3 รุนที่ 68 เมื่อระหวางวันที่ 26-28 มีนาคม 
2561 ณ อาคารเดอะคอนเน็คชั่น กรุงเทพมหานคร 

สรุปขาวไปราชการ เขารวมประชุม และพัฒนาบุคลากร 

ที่ปรึกษา  คณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                                            5       
ผูจัดทํา  ฝายประชาสมัพันธ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  


