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..กาวแรกสูประตูคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย.ี. 

 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ไดจัดโครงการกาวแรกสูประตู 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี “Sci & Tech 2018” ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก  
อาจารยนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ และ ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ 
รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เปนวิทยากรบรรยาย เพื่อชี้แนะแนวทางการเรียน
และการใชชีวิตของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเพื่อใหนักศึกษาทราบแนวปฏิบัต ิ
ดานวิชาการ ดานกิจการนักศึกษา รวมทั้งขอมูลสวัสดิการตาง ๆ ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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 ระหวางวันที่ 24-26 มิถุนายน 2561 ฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ รวมกับ สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ไดจัดโครงการ “Sci & Tech…ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ 61”  
ณ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลา ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื่องจากการ
ใชชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัยที่ตองอยูหางไกลบานและผูปกครอง ซึ่งตองพบเจอกับสังคมใหม ๆ เพื่อนใหม ๆ 
และสิ่งแวดลอมใหม จึงทําใหฝายพัฒนานักศึกษาฯ ไดจัดโครงการดังกลาวขึ้นมา เพื่อใหนักศึกษาไดมีการ
สรางความสัมพันธกันระหวางรุนพี่รุนนอง ใหเกิดความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยในหมูคณะและเพื่อเปน
การสืบสานประเพณีรับนองใหมใหสืบทอดตอไป 



..อบรม.. 
การผลติเอกสารประกอบการสอน 
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 วันที่  26 มิถุนายน 2561 ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการผลิต 
เอกสารประกอบการสอน/คําสอนและหนังสือ/ตําราดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแกคณาจารย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมี ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปราณี อานเปรื่อง อาจารยภาควิชา
เทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการพัฒนาความรูความสามารถ
ของคณาจารยในการเขียน การพัฒนาคุณภาพ และการเผยแพรเอกสารประกอบการสอน/คําสอนและตํารา/
หนังสือ ณ หองประชุม 10-103 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มรภ.สงขลา 



เทคโนโลยียางฯ และ ชีววทิยาฯ ควารางวลั  
ผลงานวิจัย...กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร และ โปรแกรมวิชาชีววิทยา
และชีววิทยาประยุกต ไดสงอาจารยและนักศึกษาเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบ “โปสเตอร และ 
บรรยาย” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 หัวขอเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จํานวน 2 เรื่อง คือ 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
 - เรื่อง “อิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมตอการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญหายของ
ยางธรรมชาติวัลคาไนซ” นําเสนอโดย ดร.วัชรินทร สายน้ําใส  
 ซึ่งผลงานวิจัยดังกลาวไดรับรางวัล “ชนะเลิศ ระดับดี” การนําเสนองานวิจัยภาคบรรยาย  
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 
 
 
  
 
 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต 
 - เรื่อง “การคัดแยกจุรินทรียที่มีความสามารถในการยอยสลายน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานจากปโตรเลียม
ป น เ ป อ น บ ริ เ ว ณ ท า เ รื อ น้ํ า ลึ ก ส ง ข ล า ” นํ า เ ส น อ โ ด ย  

นางสาวฟาริดา เล็กเกลี้ยง นางสาวอาซือนะ บูเกะเจะลี และ ดร.สิริมาภรณ วัชรกุล 
 ผลงานวิจัยดังกลาวไดรับรางวัล “ชมเชย” การนําเสนอผลงานวิจัยภาค
โปสเตอร กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  



งานประชมุวิชาการ “วิทยาศาสตรทางทะเล” 
คร้ังท่ี 6 

 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต โปรแกรมวิชาเคมีและเคมี
ประยุกต และ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่ งแวดลอม ไดสงนักศึกษาเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย  
“ภาคโปสเตอร” ในการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตรทางทะเล” ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ  
จ.ชลบุรี จํานวน 5 เรื่อง คือ 

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
 - เรื่อง “ปริมาณและองคประกอบ
ทางกายภาพของมูลฝอยชายหาดบริเวณ
หาดชลาทัศน อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา” 
นําเสนอโดย ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ  
 - เรื่อง “การสํารวจปริมาณไมโคร 
พลาสติกในตัวอยางทรายชายหาด บริเวณ
แหลมสนออน ตําบลบอยาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา” นําเสนอโดย นางสาวกนก
พร บัวจันทร (นักศึกษา) และ ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ 
 - เรื่อง “การสํารวจปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอยางทรายชายหาด บริเวณแหลมสมิหลา  
ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา” นําเสนอโดย นางสาวเบญจภรณ มณีโชติ (นักศึกษา) และ  
ดร.สายสิริ ไชยชนะ 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต 

 - เรื่อง “ประชาคมสัตวหนาดินขนาดกลาง
บริ เวณหาดทรายแกว อําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา” นําเสนอโดย นางสาวกัสมา เจะมะ และ 
นางสาวชุติพร สุวรรณะ (นักศึกษา) 
 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต 
 - เรื่อง “การกําจัดปริมาณตะกั่ว และสารหนูที่

ป น เ ป อ น ใ น ส า ห ร า ย ผ ม น า ง  Gracilaria Fisheri  
โดยการชะแบบแบทช” นําเสนอโดย ผศ.จารุวรรณ คําแกว 
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สรุปขาวไปราชการ เขารวมประชุม และพัฒนาบุคลากร 

The 20th Food Innovation Asia Conference 2018  
(FIAC 2018)  

 วันที่  14-16 มิถุนายน 2561 อ.วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ อาจารย
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร ไดเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย “ภาคโปสเตอร” 
หัวขอเรื่อง “The Effects of Chempedak (Artocarpus integer) Seed 
Flour as Partial Tapioca Starch Substitute on Quality, Consumer 
Preference and Shelf Stability of Chicken Meat Cracker” ใน ง าน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 20th Food Innovation Asia Confer-
ence 2018 (FIAC 2018) Creative Food for Future and Sustainability  
14-16 June 2018  ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

 ผศ.ดร.ศศลักษณ ทองขาว ไดเขารวมประชุมวิชาการ Recent Advances in Genomics and Ge-
netics Conference 2018 (RAGG2018) “Innovative Genomics and Genetics” จัดโดย สมาคมพันธุ
ศาสตรแหงประเทศไทย เมื่อระหวางวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ หองคอนเวนชั่น ฮอลล บีซี โรงแรมแอม
บาสเดอร สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
 อ.หิรัญวดี สุวิบูรณ และ อ.กมลนาวิน อินทนูจิตร ไดเขารวมอบรมหลักสูตรนวัตกรรมชุมชนดานการ
ปรับปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดโดย กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน
สิ่งแวดลอมเทคโนธานี เมื่อระหวางวันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน
สิ่งแวดลอมเทคโนธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
  ดร.อัจฉรา เพิ่ม ไดเขารวมอบรมหลักสูตร “การใช SPSS ในการวิเคราะหงานวิจัย เชิงทดลอง” 
จัดโดย ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อระหวางวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
 อ.วีรยุทธ ทองคง ไดเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม Illustrator จัดโดย วิทยาลัย
ชุมชนสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อระหวางวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเคพารค 
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 
 อ.พะเยาว ยงศิริวิทย ไดเขารวมหารือแนวทางการจัดแขงขันจรวดขวดน้ําระดับประเทศ ครั้งที่ 17 และ
การจัดแขงขันเครื่องบินกระดาษพับ ครั้งที่ 15 รอบคัดเลือก จัดโดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
(อพวช.) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุม อาคารสํานักงาน อพวช. 
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ผูจัดทํา  ฝายประชาสมัพันธ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  


