ปที่ 10 ฉบับที่ 11 วันที่ 28 สิงหาคม 2561

..การแขงขันจรวดขวดน้าํ และเครือ่ งบินพับกระดาษ..
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.นิวตั กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เป น ประธานในพิธี เ ป ด การแขง ขัน จรวดขวดน้ํ าระดั บ ประเทศ ครั้ งที่ 17 และการแขงขั น เครื่ อ งบิ น พั บ
กระดาษ ครั้งที่ 15 จัดขึ้นโดย โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มรภ.สงขลา รวมกับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จากการแขงขันในครั้งนี้ มีคณะครูอาจารย และ นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันตาง ๆ เขารวมการ
แขงขันเปนจํานวนมาก

Sci & Tech Mini Marathon ครัง้ ที่ 1
เมื่อวันอาทิตยที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ผานมา ฝายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดจัดโครงการเดิน-วิ่ง การกุศล Sci & Tech Mini Marathon ครั้งที่ 1 เพื่อสงเสริมสุขภาพ
และสมรรถภาพดานกีฬาแกอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และประชาชนผูสนใจ
ซึ่งในกิจ กรรมดั งกล าวได กําหนดระยะวิ่ ง ออกเป น 2 ระยะ คือ ประเภท FunRun ระยะทาง 4.5
กิโลเมตร และ Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โดยมีจุด เริ่ มตน จากหนาหอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติฯ และวิ่งเรียบชายหาดชราทัศนไปยังจุดกลับตัว จุดที่ 1 สําหรับประเภท FunRun บริเวณทางโคง
โครงการจุดเติมทรายชายหาด และ จุดกลับตัว จุดที่ 2 สําหรับประเภท Mini Marathon บริเวณหลังสนาม
กีฬาติณสูลานนท ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกลาว มีนักศึกษา อาจารย และบุคคลทั่วไป เขารวมกิจกรรมเปน
จํานวนมาก
***โดยรายไดทั้งหมดจากการจัดงานหลังหักคาใชจายจะมอบเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาผูขาด
แคลนทุนทรัพย
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อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารความปลอดภัยในการใชหอ งเรียนฯ
ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ อ ง ความปลอดภั ย ในการใช ห อ งปฏิ บั ติ ก ารและการปฏิ บั ติ ต นในการเกิ ด อั ค คี ภั ย และภั ย ธรรมชาติ
เมื่อวันเสารที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจในเบื้องตนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ / อาคารเรียน และภัยจากธรรมชาติ
รวมถึงการปองกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นได
ซึ่งทางฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ไดเชิญ นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี นักวิทยาศาสตร
สังกัดศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนวิทยากรบรรยาย และ คณะวิทยากรจากศูนย
ปองกันและบรรเทา สาธารณภัยที่ 12 สงขลา มาเปนวิทยากรใหความรู โดยมี นายประเสริฐ นิมมานสมัย
นั ก วิ ท ยาศาสตร ชํ า นาญการ เป น วิ ท ยากรบรรยาย และ นายสมคิ ด นิ่ ม ดวง นายณั ฐ วุ ฒิ มี ช นะ
นายนัยธร ปานศรีทอง นางสาวนิลุบล แดงโชติ เปนครูฝกอบรมในครั้งนี้
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เทคโนโลยียางและพอลิเมอร...บุกเดี่ยว!!
"ควารางวัลชนะเลิศ" งานวิจัยและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อระหวางวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 และ 1-3 สิงหาคม 2561 ดร.วัชรินทร สายน้ําใส อาจารย
ประจําโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ไดเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ "การบรรยาย" และ "โปสเตอร" พรอมทั้งยังไดรับรางวัล
ชนะเลิศจากการนําเสนอผลงานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
- เรื่อง "การศึกษาการใชสารตัวเติม 3 ชนิด คือ เขมาดํา ซิลิกา และแคลเซียมคารบอเนตตอสมบัติ
เชิงพลวัตของยางธรรมชาติวัลคาไนซ" นําเสนอภาคบรรยาย ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับดี (Best Oral
Presentation) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "การประชุมวิชาการ
มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้ไดศึกษาพบวายางธรรมชาติผสมเขมาดํามีการออนตัวของความเคนและพลังงานสูญ

หายสูงกวายางธรรมชาติผสมซิลิกาและยางธรรมชาติผสมแคลเซียมคารบอเนต โดยเมื่อจํานวนครั้งของการถูก
กระทําอยางตอเนื่องเพิ่มขึ้น การออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายมีคาลดต่ําลง เมื่อปริมาณของสาร
ตั ว เติ มเพิ่มขึ้น ส งผลให ความเคน สู งสุ ด พลั งงานสู ญหาย และความเครี ย ดคงรู ป ถาวรมีแนวโน มเพิ่มขึ้ น
ผลงานวิจัยที่ไดเกี่ยวกับสมบัติดานการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติผสมสาร
ตัวเติมชนิดตาง ๆ นี้ สามารถนําไปประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑยางทางวิศวกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑยางที่ไดรับแรงกระทําอยางตอเนื่อง เชน ยางกันชน ยางกันกระแทก ยางรองแทนเครื่อง เปนตน
...เรื่อง
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เทคโนโลยียางและพอลิเมอร...บุกเดี่ยว!!
"ควารางวัลชนะเลิศ" งานวิจัยและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ตอ)
- เ รื่ อ ง "Strength and Strain-induced Crystallization of Vulcanized Natural
Rubber" นํ า เสนอภาคโปสเตอร ได รั บ รางวัลชนะเลิ ศ (Best Poster Presentation) ในการประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 พรอมกับการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ในหัวขอ "ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมกาวไกลสู Thailand
4.0" ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง

ซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้ไดศึกษาผลของปริมาณการเชื่อมโยงโมเลกุลยางตอสมบัติดานความแข็งแรงและการ
เกิดผลึกเมื่อยืดของยางธรรมชาติวัลคาไนซ โดยพบวาความแข็งแรงและปริมาณของการเกิดผลึกเมื่อยืดของ
ยางธรรมชาติวัลคาไนซมีคาสูงขึ้นตามปริมาณการเชื่อมโยง จนถึงจุดหนึ่งแลวคาทั้งสองจะตกลง และมีผลตอ
อัตราการเกิดผลึก แตไมมีผลตอระยะยืดที่เริ่มเกิดผลึก ซึ่งผลที่ไดจากงานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ออกแบบสูตรยางคอมเปานดใหมีสมบัติที่ตรงตามตองการได
นอกจากนี้ ดร.วัชรินทร สายน้ําใส ยังไดเปนตัวแทนเขารวมการฝกและอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2
โครงการ คือ
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Workshop on Infrared
Spectroscopy and Imaging (AWIR2018) เมือ่ วันที่ 10-12 กรกฎาคม
2561 จั ด โดย สถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน (องค ก ารมหาชน)
ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) จ.นครราชสีมา
- การฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ย าง หลั ก สู ต ร
"เทคโนโลยีการติ ด ของยาง" เมื่อวัน ที่ 9 สิงหาคม 2561 จั ดโดย
ศูน ย วิ จั ย เทคโนโลยี ย าง คณะวิ ท ยาศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ศาลายา ณ โรงแรมศาลายาพาวิ ล เลี่ ย น วิ ท ยาลั ย นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
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คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มรภ.สงขลา
ยกทีมลุย...งานวิจัยระดับนานาชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มรภ.สงขลา จากโปรแกรมวิชาตาง ๆ อาทิ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร โปรแกรมวิชา
ฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป และโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต ไดเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบการบรรยาย และ โปสเตอร ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางดาน
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เมื่ อ ระหว า งวั น ที่ 2-3 สิ ง หาคม 2561 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ
จ.อุตรดิตถ จํานวน 8 เรื่อง ไดแก
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
- เรื่ อ ง "Sentiment Classiﬁcation Based on Text Embedding for Thai Teaching Evaluation" (ภาคบรรยาย) นําเสนอโดย ดร.เกศินี บุญชวย
- เรื่ อ ง "Quality of Service on Link Aggregation Network Virtualization for Docker Containers" (ภาคบรรยาย) นําเสนอโดย อ.กฤษณวรา รัตนโอภาส

โปรแกรม
วิ ช า เ ค มี
แ ล ะ เ ค มี
ประยุกต
เ รื่ อ ง
"Cathodic Stripping Voltammetric Study for Determination of Inorganic Arsenic Species in Seaweed Gracilaria ﬁsheri" (ภาคบรรยาย) นําเสนอโดย ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ คําแกว
- เรื่ อ ง "High Performance Liquid Chromatography Equipped with Ultrasonic Extraction
for Benzoic Acid Analysis in Curry Paste Samples" (ภาคบรรยาย) นําเสนอโดย อ.นรารัตน ทองศรีนุน

...โปรแกรมวิชา
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คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มรภ.สงขลา
ยกทีมลุย...งานวิจัยระดับนานาชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ตอ)
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต
- เรื่อง "เรื่อง Production and application of
biosurfactant produced by Agrobacterium rubi
L5 isolated from mangrove sediments" (ภาคโปสเตอร)
นําเสนอโดย ดร.ปวีณา ดิกิจ
- เรื่ อ ง "The Inﬂuence of Silver Nanoparticle Sizes on Antibacterial Activity, Cytotoxicity
and Genotoxicity of Alginate Hydrogel Beads
Containing Silver Nanoparticles" (ภาคโปสเตอร )
นําเสนอโดย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์
- เรื่ อ ง "Evaluation of Hurdle Technology on Shelf Life Extension Of Thai Red Curry
Paste and Sour Curry Paste" (ภาคโปสเตอร) นําเสนอโดย ดร.อัจฉรา เพิ่ม
โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป
- เรือ่ ง "Physical Characterize of Rocks in Thung
Nui Hot Spring Satun Province, Southern of Thailand"
(ภาคโปสเตอร) นําเสนอโดย อ.พิชญพิไล ขุนพรรณราย
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร
- เรื่ อ ง " Effects of Filler Types on Properties
of The Natural Rubber Closed Cell Foam"
(ภาคโปสเตอร) นําเสนอโดย อ.เอกฤกษ พุมนก

ที่ปรึกษา
จัดทํา

คณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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