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สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์

FACULTY OF SCIENCE

รายงานประจำป 2552 ฉบับนี้ เปนเอกสารแสดง
สถานการณ นโยบาย แผนการปฏิบตั งิ านสรุปผลการดำเนินงาน
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552 (ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2551 กับภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552)
ซึ่งในรอบปนี้ คณะฯ ไดนำเอา BSC (Balanced Score
Card) มาเปนเครื่องมือ ในการบริหารจัดการ ตามวิสัยทัศน
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ มีการดำเนินโครงการ
การวัดผลและประเมินผล โดยใช้ระบบบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic management system) ตามแผนยุทธศาสตร
2552 - 2557 เปนคัมภีรในการทำงาน ซึ่งมีจุดเริ่มตน
คื อ ก ารพั ฒ นาร ะบบส ารสนเทศ เพื่ อ ก ารจั ด ท รั พ ยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศงานวิจัย เชน การปรับระบบเว็บไซด การจัดทำ
แบบประเมินผลออนไลน เปนตน นอกจากนั้นยังใช้ระบบ
การบริหารแบบมสี ว นรวมเพือ่ ส ว นรวม การสง เสริมใหบ คุ ลากร
พัฒนาตนเอง การศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุนอัน
ทำใหเกิดประสบการณจริงเพื่อเปดโลกทัศน การทำดัชนีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อใหทราบถึงบทบาท
และหนาที่ในแตละตำแหนงที่ไดก ำหนดอยางชดั เจน การจดั การ
ความรูภ ายในองคกรเพือ่ แ ลกเปลีย่ นความคดิ เห็นภ ายในคณะฯ
และในปีนี้เนื่องจาก ทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) กระทรวงศกึ ษาธิการไดป ระกาศ เรือ่ ง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยใหเริ่มใชกับ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553 และหลักสูตรเดิมตองปรับปรุง
ภายในปการศึกษา 2555 ทางคณะฯ จึงนำรูปแบบของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาใชในการจัดทำหลักสูตร
ใหมแ ละหลักสูตรปรับปรุงท กุ ห ลักสูตรในปก ารศึกษา 2553 และ
ทุกหลักสูตรในปการศึกษา 2554
สิง่ ท นี่ า ภ าคภูมใิ จในรอบปท ผี่ า นมา คือก ารไดจ ดั ก จิ กรรม
ฉลองครบรอบ 35 ป ตั้งแตชวงเดือนมกราคม - ธันวาคม
พ.ศ. 2551 อาทิ การจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35 การจัดกิจกรรมเวทีนัก
วิทยาศาสตรรุนเยาว ครั้งที่ 5 การจัดทำวารสารวิทยาศาสตร
บูรพาฉบับพิเศษ เพื่อเปนการยืนยันการเปนวารสารที่ ไดรับ
การรั บ รองใ ห เ ป น ว ารสารวิ ช าการด  า นวิ ท ยาศาสตร

และเทคโนโลยี อันเปน ที่ยอมรับระดับชาติจากสำนักงาน
คณะกรรมการก ารอุ ด มศึ ก ษาแ ละเป น ว ารสาร วิ ช าการ
ระดับชาติก ลุม ส าขาวิชาวทิ ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีท สี่ ำนักงาน
กองทุนส นับสนุนก ารวจิ ยั (สกว.) ยอมรับใหเปนว ารสารสำหรับ
การพิจารณาผลงานตีพิมพเรื่องที่ 2 กอนสำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอกของนกั ศึกษาทนุ ป ริญญาเอกกาญจนาภเิ ษก (คปก.)
ในหลักสูตรกลุม ส าขาวิชาวทิ ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ตัง้ แตร นุ 
ที่ 11 เปนตนไป การประกวดเรียงความในหัวขอ ความทรงจำ
ในอดีต เพือ่ ใหศ ษิ ยป จ จุบนั แ ละศษิ ยเกาไดม สี ว นรวม การจดั ท ำ
หนังสือที่ระลึกครบรอบ 35ป การแขงขันโบวลิ่งการกุศลเพื่อ
หารายได การจดั โครงการประกวดภาพถาย คณะวทิ ยาศาสตร
ครั้งที่ 1 การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติฯ ครั้งที่ 26
งานซายนคืนถิ่น งานเลี้ยงสังสรรคปใหมและทำบุญฉลองครบ
รอบ 35 ป
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บุคลากรและนิสิต ไดรวมมือ
ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจประจำและกิจกรรมเฉพาะอื่นๆ ตามที่
ไดรบั ม อบหมายไดป ระสบความสำเร็จแ ละกา วหนาข นึ้ โดยลำดับ
ภารกิจทั้งหลายที่ดำเนินลุลวงมาดวยดีเกิดจาก ความรวมมือ
รวมใจ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ที่ ใหการสนับสนุนการ
ดำเนินงานเปนอยางดี อยางไรก็ดียังมีกิจกรรม / โครงการอีก
มากที่กำลังดำเนินการอยูในขณะนี้ ซึ่งตองการความรวมมือ
รวมใจจากทุกภาคสวน เชน การยกระดับหลักสูตรฯ การจัดตั้ง
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง การสงเสริมใหเกิดความ
รวมมือทางดานวิจัยกับภาคีและองคกรทั้งในและตางประเทศ
การสงเสริมและสนับสนุนใหแตละภาควิชาจัดใหมีโครงการ /
กิจกรรม ที่เนนการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน การพัฒนา
ระบบฐานขอมูลโดยจัดใหมีการนำระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
มาใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลโครงการวิจัยเดนของภาควิชา เพื่อใหคณะฯ บรรลุ
เปาหมายการเปนคณะฯ ทางดานการเรียนการสอนและดาน
วิจัยใน 10 อันดับแรกของประเทศ
ในนามของค ณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
ขอขอบคุณคณาจารย บุคลากรทุกสายงาน นิสิต และผูบริหาร
ทุกระดับทุกคน ที่รวมมือรวมใจปฏิบัติงานและพัฒนาองคกร
ดวยความทุมเทดวยดีตลอดมา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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คณะวิทยาศาสตรกอตั้งขึ้นพรอมกับการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 เริ่มแรก
ใชชื่อ คณะวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มี 5 แผนกวิชา ไดแก แผนกวิชาคณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และวิทยาศาสตร
โดยจดั การเรียนการสอนรายวิชาวทิ ยาศาสตรพ นื้ ฐานใหก บั ห ลักสูตรการศกึ ษาบณ
ั ฑิต (กศ.บ.) พรอมทัง้ ร ว มกับค ณะวชิ าการศกึ ษา
(ปจจุบัน คือ คณะศึกษาศาสตร) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เพื่อไปเปนครูวิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา
เมือ่ ป  พ.ศ.2517 วิทยาลัยว ชิ าการศกึ ษาไดรบั ก ารยกฐานะเปนม หาวิทยาลัยศ รีนครนิ ทรวโิ รฒ วิทยาเขตบางแสนโดยเปลีย่ น
ชื่อเปนคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย 6 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาเคมี ภาควิชา
ชีววิทยา ภาควิชาฟส กิ สแ ละภาควิชาวทิ ยาศาสตรท วั่ ไป และยงั คงทำหนาทีเ่ หมือนเดิม เมือ่ ถ งึ ป  พ.ศ. 2519 คณะวทิ ยาศาสตรจ งึ ได
เปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พรอมทั้งรับนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา จวบจนมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อป พ.ศ. 2533
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นับตั้งแตเริ่มแรกของการจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงแหงนี้มาจนถึง 8 มกราคม 2551 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ได
มีวิวัฒนาการเปนลำดับ พอสรุปไดดังนี้
พ.ศ. 2498
- ตั้งคณะวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
พ.ศ. 2517
- ตั้งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
พ.ศ. 2519
- เปดรับนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
			 เปนรุนแรกในสาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาชีววิทยา
พ.ศ. 2520
- เปดสอนสาขาวิชาฟสิกส
พ.ศ. 2521
- เปดสอนสาขาวิชาเคมี
พ.ศ. 2525
- จัดตั้งภาควิชาวาริชศาสตร
		
- เปดสอนสาขาวิชาวาริชศาสตร
พ.ศ. 2531
- จัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา
		
- เปดสอนสาขาวิชาจุลชีววิทยา
พ.ศ. 2533
- ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เปนมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2534
- เปดสอนสาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
		
- จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหารแทนภาควิชาคหกรรมศาสตร
		
- ยุบภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
พ.ศ. 2535
- ปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาวิชาเปนครั้งแรกเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536
- เปดสอนสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2537 	 - เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
			 สาขาวิชาวาริชศาสตร
		
- เปดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
		
- จัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2538
- ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเปนครั้งที่ 2 เปนหลักสูตร
			 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พ.ศ. 2538
		
- จัดตั้งโครงการจัดตั้งภาควิชาวัสดุศาสตร
		
- เปดสอนสาขาวิชาวัสดุศาสตร - เทคโนโลยีอัญมณี
		
- เปดสอนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ
		
- เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
			 เปนสาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
พ.ศ. 2539 	 - จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
		
- เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรที่ 2 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต (วท.ม.)
			 สาขาวิชาเคมี
		
- รวมกับวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี เปดสอนสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
			 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ที่วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
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พ.ศ. 2540
- ปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาวิชาครั้งที่ 3 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พ.ศ. 2541
		
- รวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และวิทยาเขตสารสนเทศสระแกว
			 เปดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ที่
			 วิทยาเขตสารสนเทศสระแกว จังหวัดสระแกว
		
- เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรที่ 3 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
			 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
		
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวาริชศาสตร พ.ศ. 2537
			 เปนหลักสูตร พ.ศ. 2541 (ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2541
- เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรที่ 4 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
			 (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
		
- เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีวเคมี
		
- จัดตั้งโครงการจัดตั้งภาควิชาชีวเคมี
		
- จัดตั้งโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตรการแพทย
		
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
			 พ.ศ. 2539 เปนหลักสูตร พ.ศ. 2542 (ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2542
- เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกเปนครั้งแรก 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตรปรัชญา
			 ดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2543
- เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
		
- เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (ตอเนื่อง) เปดสอนเฉพาะภาคพิเศษ
			 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาฟสิกสเครื่องมือวัด และสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
		
- เปดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (ตอเนื่อง) เปดสอนทั้งภาคปกติและ
			 ภาคพิเศษ คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
- เปดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอกเปนครั้งแรก คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
			 บัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2544	 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวัสดุศาสตร-เทคโนโลยีอัญมณี
			 โอนไปสังกัดวิทยาลัยอัญมณี วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี
			 และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปนสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
พ.ศ. 2545
- ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีครั้งที่ 4 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
			 ไดแก สาขาวิชา คณิตศาสตร เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ฟสิกส
			 วาริชศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร สถิติ วิทยาศาสตรการอาหาร สวนสาขาวิชา
			 วิทยาศาสตรการแพทย และสาขาชีวเคมีปรับปรุงครั้งที่ 1
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- ปรับปรุงหลักสูตรตอเนื่องครั้งที่ 1 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พ.ศ. 2545
			 คือสาขาวิชาฟสิกสเครื่องมือวัดและสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
			 และเปนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) พ.ศ. 2545 คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2539
			 เปนหลักสูตร พ.ศ. 2545 (ครั้งที่ 1)
		
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
			 พ.ศ. 2541 เปนหลักสูตร พ.ศ. 2545 (ครั้งที่ 1)
		
- ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ครั้งที่ 1 เปนหลักสูตร พ.ศ. 2545 คือ
			 สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
พ.ศ. 2546
- เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรที่ 5,6,7,8,9,10 คือ
			 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร
			 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเคมีศึกษา
			 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา และสาขาวิชาฟสิกสศึกษา ตามลำดับ
พ.ศ. 2547
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวาริชศาสตร
			 พ.ศ. 2545 เปนหลักสูตร พ.ศ. 2547 (ครั้งที่ 5)
		
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2538
			 เปนหลักสูตร พ.ศ. 2547 (ครั้งที่ 2)
		
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวาริชศาสตร พ.ศ. 2541
			 เปนหลักสูตร พ.ศ. 2547 (ครั้งที่ 2)
			 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2545
			 เปนหลักสูตร พ.ศ. 2547 (ครั้งที่ 2)
		
- เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรที่ 11 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
			 มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา
		
- เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรที่ 12 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
			 มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาฟสิกส
พ.ศ. 2548
- เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรที่ 13 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
			 มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
			 พ.ศ. 2545 เปนหลักสูตร พ.ศ. 2548 (ครั้งที่ 2)
พ.ศ. 2549
- ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีครั้งที่ 5 เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
			 พ.ศ. 2549 ไดแก สาขาวิชา คณิตศาสตร เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ฟสิกส สถิติ
			 วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรการอาหาร (เปลี่ยนชื่อเปนสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)
			 สวนสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย กับสาขาวิชาชีวเคมีปรับปรุงเปนครั้งที่ 2
			 และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงเปนครั้งที่ 3 และสาขาวิชาวาริชศาสตร
			 ปรับปรุงเปนครั้งที่ 6
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- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 			 พ.ศ. 2545 เปนหลักสูตร พ.ศ. 2549 (ครั้งที่ 2)
		
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาฟสิกสศึกษา พ.ศ. 2545
 			 เปนหลักสูตร พ.ศ. 2549 (ครั้งที่ 1)
		
- เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรที่ 14 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
 			 มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสถิติ
		
- เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรที่ 3 คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
			 สาขาวิชาคณิตศาสตร พ.ศ. 2550
		
- เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
		
- เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรที่ 15 คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
			 มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร
		
- เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรที่ 4 คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
			 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคภาษาอังกฤษ)
พ.ศ. 2551
- ตัดโอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไปเปนของ
			 วิทยาเขตสารสนเทศ สระแกว
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ตัง้ แตเมือ่ วนั ที่ 9 มกราคม 2551 มหาวิทยาลัยบ รู พามฐี านะเปนห นวยงานในกำกับข องรฐั ซึง่ ไมเปนส ว นราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยการ
ปรับปรุงก ระทรวง ทบวง กรม และไมเปนร ฐั วิสาหกิจ ตามกฎหมายวา ดวยวธิ กี ารงบประมาณและกฎหมายอนื่ ตามพระราชบญ
ั ญัติ
มหาวิทยาลัยบ รู พา พ.ศ. 2550 เลม 125 ตอนที่ 5ก หนาที่ 8 -34 ราชกิจจานุเบกษา 9 มกราคม 2551 การแบงห นวยงานภายในคณะ
วิทยาศาสตร มี 12 หนวยงาน คือ สำนักงานคณบดี ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาเคมี ภาควิชาจลุ ชีววิทยา ภาควชิ าชีวเคมี ภาควิชา
ชีววิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาฟสิกส ภาควิชาวาริชศาสตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาวิทยาศาสตร
การอาหาร และภาควิชาวิทยาศาสตรการแพทย โดยใน ป พ.ศ. 2552 เริ่มดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและไดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีก ารอาหาร พ.ศ. 2546 เปนห ลักสูตร พ.ศ. 2552 (ครัง้ ท ี่ 1) และปด ห ลักสูตร 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสเครื่องมือวัด (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 ตัดโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ไปสงั กัดคณะสหเวชศาสตร์ (1 ตุลาคม 2552)และตดั โอนหลักสูตรวทิ ยาศาสตรบัณฑิต ส าขาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศไปสังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ (16 ธันวาคม 2552)

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ (ปีพ.ศ. 2517 – ปัจจุบัน)
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นับตั้งแตวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ไดรับการยกฐานะขึ้นมาเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
เมื่อป พ.ศ. 2517 จนถึงปจจุบัน ไดมีผูบริหารผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเขามาบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร ดังรายนาม
ผูดำรงตำแหนงผูบริหารคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตป พ.ศ. 2517 ถึงปจจุบัน ดังตอไปนี้

ชื่อ-สกุล

สถานะ

รักษาการรองคณบดี

30 มิถุนายน 2517
ถึง 29 มกราคม 2519

รศ.ดร.สมาน วันชูเพลา

รองคณบดี

30 มกราคม 2519
ถึง 31 มีนาคม 2519
1 เมษายน 2519
ถึง 13 เมษายน 2523
14 เมษายน 2523
ถึง 13 เมษายน 2527

ผศ.ดร.ภิรมย์ พูลสวัสดิ์

รองคณบดี

14 เมษายน 2527
ถึง 13 เมษายน 2531

รศ.ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต

รองคณบดี

FACULTY OF

SCIENCE

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

อ.วิรัช คารวะพิทยากุล

ประธานโครงการจัดตั้ง
คณะวิทยาศาสตร
คณบดี

14 เมษายน 2531
ถึง 25 มกราคม 2534
26 มกราคม 2534
ถึง 30 สิงหาคม 2534
1 กรกฎาคม 2534
ถึง 1 กรกฎาคม 2541

ชื่อ-สกุล

สถานะ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

2 กรกฎาคม 2541
ถึง 31 มีนาคม 2545

รศ.ดร.บุญเสริม พูลสงวน

รักษาการคณบดี

1 เมษายน 2545
ถึง 22 กันยายน 2545

รศ.ดร.คเชนทร เฉลิมวัฒน

คณบดี

23 กันยายน 2545
ถึง 31 มกราคม 2549

นายเสรี ชิโนดม

รักษาการคณบดี

1 กุมภาพันธ์ 2549
ถึง 2 เมษายน 2549

ผศ.ดร. อุษาวดี

ตันติวรานุรักษ์

คณบดี

3 เมษายน 2549
ถึง ปัจจุบัน

FACULTY OF

คณบดี

SCIENCE

ศ.ดร. สุชาติ อุปถัมภ์

ANNUAL REPORT
2009

11

ANNUAL REPORT
2009

12

ปรัชญา (Philosophy)
สรางเสริมป ญญา ใฝห าความรูคูคุณธรรม ชี้นำสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)
โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม

วัฒนธรรมองค์กร
(Organization culture)
S
C
I
E
N
C
E

Spirit 		
Create		
Innovate		
Ethic			
Nimble		
Cooperate		
Elate			

แข็งขันอาสา
สร้างสรรค์พัฒนา
นำมาซึ่งนวัตกรรม
คุณธรรมนำใจ
ฉับไวในหน้าที่
ประสานสามัคคี
มีจิตแจ่มใส

FACULTY OF

SCIENCE

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
2. วิจัย พัฒนา สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ถ่ายทอด เผยแพร่ และบริการวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง บนฐานของธรรมภิบาลและการพึ่งตนเอง

FACULTY OF SCIENCE
BURAPHA UNIVERSITY

นโยบาย
1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการภายในคณะใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนการพัฒนาและการฝกอบรมแกบุคลากรใหมีความรูความสามารถมากขึ้น
3. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศ
4. พัฒนาหลักสูตรและจัดระบบการเรียนการสอนสูความเปนเลิศทางวิชาการ
5. สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและการวิจัยเชิงบูรณาการ
6. สงเสริมกิจกรรมนิสิตใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ
7. สงเสริมใหบริการวิชาการแกสังคม
8. ใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
9. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมและสืบทอดการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีคุณภาพดี มีอัตลักษณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลักษณะ และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. ผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคมภาคตะวันออก
และประเทศ
3. สังคมอุดมปัญญาบนฐานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการแบบมืออาชีพ
4. คณะมีระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ ประสิทธิภาพสูงมุ่งเน้นยุทธศาสตร์และธรรมาภิบาลนำไปสู่การพึ่งตนเอง

FACULTY OF SCIENCE

BURAPHA UNIVERSITY

ผู้บริหาร
หัวหน้าภาควิชา

ศรีสุข

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.เอกรัฐ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว

คณบดี

ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อ.ปริยา นุพาสันต์

ผู้บริหาร

หัวหน้าภาควิชา
ANNUAL REPORT
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1

2

3

4

5

6

1. อ.ภัทราภรณ์ ดุริยะกรกุล

5. อ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช

2. อ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น

6. อ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน

คณิตศาสตร์
เคมี

3. ผศ.สมสุข มัจฉาชีพ

วิทยาศาสตร์การแพทย์

4. ผศ.จักรพันธุ์ ถาวรถิรา

FACULTY OF

SCIENCE

ฟิสิกส์

8
8. ผศ.ดร.สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย

วาริชศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

7. อ.ดร.วิโรจน์ อรุณนพรัตน์

ชีววิทยา
7

ชีวเคมี

9
9. อ.ปริยา นุพาสันต์

จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

10
10. ผศ.ดร.อนุกูล บูรณะประทีบรัตน์

วิทยาศาสตร์การอาหาร

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
ที่ปรึกษา

รายชื่อ
ศ.ดร.ประยูร

จินดาประดิษฐ์

นายเสรี  
นายพิชัย  
นายรณชัย   
นายโอภาส   
นายสมลักษณ์  

ชิโนดม
สนแจ้ง     
ขำภิบาล
เขียววิชัย
หิรัญบูรณะ

นางอุษาวดี

ตันติวรานุรักษ์

นางพอจิต  
นายเอกรัฐ  
นายอนุกูล
นางปริยา  
นายวิโรจน์
นางสาวนภา   
นางสมสุข  
นายจักริน
นายจักรพันธ์  
นางสาวอโนชา

นันทนาวัฒน์
ศรีสุข
บูรณประทีปรัตน์
นุพาสันต์
อรุณนพรัตน์
ตั้งเตรียมจิตมั่น
มัจฉาชีพ
สุขสวัสดิ์ชน
ถาวรธิรา
สุขสมบูรณ์

นายอรรถพล

แก้วขาว

นางศิวไลซ์  
ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา

คนฉลาด
ภูมิเพ็ง

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
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ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ
คณบดี

กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์การแพทย์
หัวหน้าภาควิชาเคมี
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
รักษาการหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการและเลขานุการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

FACULTY OF

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

SCIENCE

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง
ANNUAL REPORT
2009
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ที่ปรึกษา
คณบดี

ชิโนดม

นางอุษาวดี

ตันติวรานุรักษ์

กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์การแพทย์
หัวหน้าภาควิชาเคมี
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
รักษาการหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
ปฏิบัติการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
FACULTY OF

นายเสรี

ประธานกรรมการ

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

SCIENCE

รายชื่อ

นางพอจิต
นันทนาวัฒน์
นายเอกรัฐ
ศรีสุข
นายอนุกูล
บูรณประทีปรัตน์
นางปริยา
นุพาสันต์
นายวิโรจน์
อรุณนพรัตน์
นางสาวนภา
ตั้งเตรียมจิตมั่น
นางสมสุข
มัจฉาชีพ
นายจักริน
สุขสวัสดิ์ชน
นายธรรมศักดิ์
สิงคเสลิต
(1 ตุลาคม 2551 – 31 พฤษภาคม  2552)
นายจักรพันธ์
ถาวรธิรา
(1 มิถุนายน 2552 – 30 กันยายน 2552)
นายมารุต
ทิพรส
(1 ตุลาคม 2551 – 31 มิถุนายน 2552)
นายสิทธิพันธ์
ศิริรัตนชัย
(1 กรกฎาคม 2552 – 30 กันยายน 2552)
นางสาวจิตติมา เจิรญพานิช
(1 ตุลาคม 2551 – 31 พฤษภาคม 2552)
นางสาวเยาวภา ไหวพริบ
(1 ตุลาคม 2551 – 1 มีนาคม 2552)
นายอนุกูล
บูรณประทีปรัตน์
(1 เมษายน 2552 – 30 กันยายน 2552)
นางปริยา
นุพาสันต์
(1 ตุลาคม 2551 – 1 มีนาคม 2552)
นางสมสุข
มัจฉาชัพ
(11 เมษายน 2552 – 30 กันยายน 2552)
นางสาวอโนชา
สุขสมบูรณ์

กรรมการและเลขานุการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นายอรรถพล

แก้วขาว

การบริหารและ
ทรัพยากรดำเนินงาน
โครงสร้าง
งบประมาณ

บุคลากร
อาคาร สถานที่

โครงสร้าง
ANNUAL REPORT
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้าภาควิชา

ฝ่ายวิชาการ

คณิตศาสตร์
เคมี

ฝ่ายวิชาการ

ชีววิทยา
เทคโนโลยีชวี ภาพ

ฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

ฟิสิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วาริชศาสตร์

FACULTY OF

SCIENCE

ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายกิจการนิสติ

วิทยาศาสตร์การอาหาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชีวเคมี
จุลชีววิทยา

งบประมาณ
ในปงบประมาณ 2552 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินงานตามภารกิจหลักจากการสนับสนุนงบประมาณ
3 ประเภท คือ งบประมาณเงินรายได งบประมาณแผนดิน และงบเรงรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน ที่จัดสรรใหกับภาควิชา
และฝายตาง ๆ ตามกิจกรรมที่กำหนดไวในแผนการดำเนินงานในปงบประมาณ

งบอุดหนุน
24.79 %

งบกลาง รายจ่ายอื่น
5.07 % 0.81 %

งบลงทุน
8.24 %

งบอุดหนุน
23.05 %

งบบุคลากร
31.54 %

งบดำเนินงาน
29.55 %
กราฟแสดงสัดส่วนรายรับ
ของงบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุนรัฐบาล)

กราฟแสดงสัดส่วนรายรับ ของงบประมาณเงินรายได้
งบกลาง รายจ่ายอื่น งบบุคลากร
9.53 % 1.51 % 5.39 %
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กราฟแสดงสั
รายรับปงบประมาณ
2552 ดส่วนรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2552
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งบบุคลากร
6.07 %

งบอุดหนุน
64.94 %

งบดำเนินงาน
49.65 %

งบดำเนินงาน
16.26 %
งบลงทุน
12.74 %

งบลงทุน
10.87 %

รายรับปงบประมาณ 2552
รวม

4,167,720

38,404,508

8,411,645

17,827,837

7,375,861

1,170,680

77,358,250

เงินรายได้ (อุดหนุนรัฐบาล)  
(บาท)

1,702,000

4,561,990

3,575,000

18,221,500

-

-

28,060,490

-

-

-

-

39,982,768

11,986,645

36,049,337

7,375,861

1,170,680

145,401,508

เงินแผ่นดิน  (บาท)

39,982,768

รวม  (บาท)

45,852,488

42,966,498

FACULTY OF

เงินรายได้  (บาท)

SCIENCE

ประเภทงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบกลาง รายจ่ายอื่น

งบประมาณ
กราฟแสดงสัดส่วนรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552
งบกลาง
3.68 %

งบอุดหนุน
21.25 %
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รายจ่ายอื่น
0.72 %

งบบุคลากร
38.03 %

งบลงทุน
8.43 %

งบดำเนินงาน
27.8 %
กราฟแสดงสัดส่วนรายจ่าย
ของงบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุนรัฐบาล)

กราฟแสดงสัดส่วนรายจ่าย ของงบประมาณเงินรายได้

งบอุดหนุน
18.24 %

งบกลาง
8.06 %

รายจ่ายอื่น
1.57 %

งบลงทุน
11.87 %

งบบุคลากร
7.58 %

งบบุคลากร
4.61 %

งบอุดหนุน
62.37 %

งบดำเนินงาน
18.52 %

งบลงทุน
14.51 %

งบดำเนินงาน
52.68 %

รายจายปงบประมาณ 2552

FACULTY OF

SCIENCE

ประเภทงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน
รายได้ (บาท)
4,111,522
28,604,251
6,446,860
เงินรายได้
(อุดหนุนรัฐบาล) (บาท)

1,134,960

เงินแผ่นดิน (บาท)

39,972,768

รวม  (บาท)

45,219,250

4,561,990
33,166,241

3,575,000
10,021,860

งบอุดหนุน

งบกลาง รายจ่ายอื่น

รวม

9,902,549

4,376,695

54,296,455

15,364,812

-

-

24,636,762

-

-

39,972,768

25,267,361

4,376,695

854,577

854,577

118,905,985

งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตรมีงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แยกตามพันธกิจ ดังนี้

แผ่นดิน

เงินรายได้

รวมงบประมาณปี
2552

คิดเป็นร้อยละ

การผลิตบัณฑิต

50,038,658

70,339,950

120,378,608

82.79

การส่งเสริมการวิจัย

17,784,600

6,370,300

24,154,900

16.61

การบริการวิชาการ

220,000

400,000

620,000

0.43

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

-

100,000

100,000

0.07

การประกันคุณภาพการศึกษา

-

148,000

148,000

0.10

77,358,250.00

145,401,508

100.00

รวม

68,043,258.00
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เป้าหมายตามพันธกิจ

จำนวนเงินที่ใช้  (บาท)

รายรับและรายจาย เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2549 - 2552

งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบกลาง
รายจ่ายอื่น
รวมรายรับ
รายจ่าย
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบกลาง
รายจ่ายอื่น
รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่ารายจ่าย

2552

47,082,820

52,433,700

54,542,900

45,852,488

30,490,720
15,425,092
21,083,350
4,139,219
2,813,300
121,034,501

42,318,530
4,233,985
22,517,400
5,661,900
2,100,000
129,265,515

41,898,581
19,405,898
26,909,856
6,688,395
2,350,000
151,795,629

42,966,498
11,986,645
36,049,337
7,375,861
1,170,680
145,401,508

45,412,376
28,339,285
14,811,150
17,648,269
1,990,941
675,052
108,877,072
12,157,428

49,583,100
29,859,416
7,257,300
16,664,000
1,840,200
712,184
105,916,200
23,349,315

48,820,935
29,859,446
7,257,273
16,663,941
1,840,187
712,184
105,153,965
46,641,664

45,219,250
33,166,241
10,021,860
25,267,361
4,376,695
854,577
118,905,985
26,495,523

FACULTY OF

รายรับ
งบบุคลากร

2549

ปีงบประมาณ
2550
2551

SCIENCE

รายการ

บุคลากร

จำนวนบุคลากรจำแนกตามสถานภาพ
ปีงบประมาณ
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ปงบประมาณ 2552 คณะวิทยาศาสตร มีบุคลากรทั้งสิ้น 264 คน แบงเปนขาราชการ สาย ก 121 คน ขาราชการ
สาย ข 8 คน ขาราชการ สาย ค 13 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายการสอน 71 คน พนักงานมหาวิทยาลัย
(งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุน 2 คน ลูกจางประจำ 12 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) 32 คน และ
ลูกจางโครงการ 2 คน

2550
2551
2552

ข้าราชการ (คน)

ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย (คน)

งบประมาณ
สาย ก สาย ข สาย ค ประจำ
แผ่นดิน
154
121
121

7
7
8

13
12
13

14
13
12

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง
รวม
(เงินรายได้)
โครงการ

งบประมาณ
เงินรายได้

41
74
73

34
35
32

3

2

263
262
264

สัดสวนบุคลากรตอนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
ชาการ สายสนับสนุน รวม
ปีการศึกษา สายวิ
(อาจารย์) (เจ้าหน้าที่)
2549
2550
2551

180
194
194

74
69
70

254
263
264

จำนวนนิสิต อาจารย์ : นิสิตเต็มเวลา
เต็มเวลา เจ้าหน้าที่ (FTES) :
(FTES)*
อาจารย์
2,816.40
3,883.53
4,582.47

2.43 : 1
2.81 : 1
2.77 : 1

นิสิต เต็มเวลา
(FTES) :
เจ้าหน้าที่

15.85 : 1
20.02 : 1
23.62 : 1

38.56 : 1
56.28 : 1
65.46 : 1

หมายเหตุ : * หมายถึง คา FTES ของนิสิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

ปีงบประมาณ

คุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการเฉพาะอาจารยประจำ

FACULTY OF
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2550
2551
2552

คุณวุฒิ
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
91
98
103

99
92
90

4
3
1

หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารยจางชาวตางประเทศ

รวม

สัดส่วน

ตำแหน่งทางวิชาการ

เอก:โท:ตรี

ศ. รศ. ผศ. อาจารย์

194 22.8 : 24.8 : 1 1*
193 32.7 : 30.7 : 1 1*
194 103 : 90 : 1 1*

15
15
12

50
54
57

128
123
124

สัดส่วน
รวม

ศ. :รศ.:ผศ.:อ.

194 1 : 15 : 50 : 128
193 1 : 15 : 54 : 123
194 1 : 12 : 57 : 124

บุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
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คณะวิทยาศาสตรไดตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคคลากรใหมีความสามารถในการเรียนรูและมีความชำนาญ
ในดานการปฏิบัติงาน ดานการสอน ดานการวิจัยและดานการบริการวิชาการ ซึ่งเปนกลไกสำคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตและผลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตรไดสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบุคลคลากรที่สำคัญประกอบดวย การศึกษาตอ 25
การศึกษาดูงาน/ทำวิจัย การฝกอบรม/ประชุมสัมมนา รวมทั้งการเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สถิติการพัฒนาบุคลลากร

ฝึกอบรม

ศึกษาต่อ

ประชุม / สัมมนา

ดูงาน / ทำวิจัย

เสนอผลงานวิชาการ

รวม

ฝึกอบรม

ศึกษาต่อ

ประชุม / สัมมนา

ดูงาน / ทำวิจัย

เสนอผลงานวิชาการ

รวม

รวมทั้งสิ้น

ภายนอกประเทศ

ปีงบประมาณ

ภายในประเทศ

2550
2551
2552

40
28
41

13
13
11

163
189
283

27
40
14

54
23
33

297
293
382

12
7
10

18
14
14

6
11
14

32
63
47

7
4
12

75
99
97

372
392
479

กราฟแสดงสถิติการพัฒนา
บุคคลากรภายในประเทศ
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กราฟแสดงสถิติการพัฒนา
บุคคลากรภายนอกประเทศ

อาคาร สถานที่
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยูเลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ถือเปน
พื้นที่ยุทธศาสตรสำคัญของจังหวัดชลบุรี อีกทั้งยังเปนจุดศูนยกลางการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของภาค
ตะวันออก ปจจุบันค ณะวิทยาศาสตร มีอาคารทั้งสิ้น 11 อาคาร พื้นที่รวม 60,608 ตารางเมตร ดังนี้
1. อาคารสิรินธร
2. อาคารเคมี
3. อาคารฟสิกส
4. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรการอาหาร
5. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมทางดานอาหาร  
6. อาคารคณิตศาสตร   
7. อาคารวิทยาศาสตรชีวภาพ
8. อาคารวิทยาศาสตรการแพทย
9. โรงปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟลมบาง
10. โรงเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  
11. อาคารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร  

มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่
มีพื้นที่

16,200
2,850
3,600
350  
1,380
1,080
17,498
16,950
200
300
200

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

ผลการดำเนินงานตามภารกิจ

นิสิตและการผลิตนิสิต
การวิจัยและวิชาการ
การบริการวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ความร่วมมือกับส่วนราชการและ
องค์กรเอกชนภายในประเทศ และต่างประเทศ

นิสิตและการผลิตบัณฑิต
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หลักสูตร
ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดเปดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต 15 สาขาวิชา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต 15 สาขาวิชา และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 4 สาขาวิชา ดังนี้

ระดับปริญญาบัณฑิต
• หลักสูตร วท.บ. 13 สาขาวิชา ได้แก่

คณิตศาสตร์ // สถิติ // เคมี // จุลชีววิทยา // ชีวเคมี // ชีววิทยา // ฟิสิกส์ // ฟิสิกส์ประยุกต์ //วาริชศาสตร์
วิทยาศาสตร์การอาหาร // วิทยาศาสตร์การแพทย์ (1) // วิทยาการคอมพิวเตอร์ // เทคโนโลยีชีวภาพ
• หลักสูตร วท.บ. (ต่อเนื่อง) มี 2 สาชาวิชา ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(2) // ฟิสิกส์เครื่องมือวัด(2)

• หลักสูตร ทล.บ. (ต่อเนื่อง) มี 1 สาขาวิชา ได้แก่

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ (1) เปดสอนเฉพาะภาคปกติ   (2) เปดสอนเฉพาะภาคพิเศษ

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
• หลักสูตร วท.ม. 15 สาขาวิชา ได้แก่

คณิตศาสตร(1) // สถิติ // เคมี // จุลชีววิทยา // ฟสิกส // วาริชศาสตร // เทคโนโลยีสารสนเทศ(1)
วิทยาศาสตรชีวภาพ // วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร // วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม // คณิตศาสตรศึกษา(2)
คณิตศาสตรศึกษา(2) // เคมีศึกษา(2) // ชีววิทยาศึกษา(2) // ฟสิกสศึกษา(2) // วิทยาศาสตรโพลิเมอร
หมายเหตุ  (1) เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  (2) เปิดสอนเฉพาะภาคพิเศษ
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ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
• หลักสูตร ปร.ด. 4 สาขาวิชา ได้แก่

วิทยาศาสตรชีวภาพ(1)  //  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม(1) // คณิตศาสตร (2)
วิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคภาษาอังกฤษ)(2)

หมายเหตุ (1) เปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ   (2) เปิดสอนเฉพาะภาคปกติ

ตารางจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-
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ปริญญาเอก
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การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา
เคมี
เคมี (เน้นทางด้านเคมีวิเคราะห์)
เคมีศึกษา
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
ชีววิทยา
ชีววิทยาศึกษา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีอาหาร
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์เครื่องมือวัด
ฟิสิกส์ศึกษา
วาริชศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถิติ

ปริญญาตรี

29

SCIENCE

สาขา

หลักสูตร
ปริญญาโท

คณะวิทยาศาสตร ยังไดรวมกับคณะศึกษาศาสตร ผลิตบัณฑิต
ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวม 6 สาขาวิชา ไดแก
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ระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร กศ.บ. (5 ป))
มี 5 สาขาวิชา คือ
1. การสอนคณิตศาสตร
2. การสอนเคมี
3. การสอนชีววิทยา
4. การสอนฟสิกส
5. การสอนวิทยาศาสตร
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตร กศ.ม.) มี 1 สาขาวิชา คือ
หลักสูตรและการสอน
นอกจากนั้น คณะวิทยาศาสตรยังใหบริการสอนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานใหแกนิสิตคณะอื่น ๆ ไดแก

FACULTY OF
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คณะวิศวกรรมศาสตร • คณะแพทยศาสตร • คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร • คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร • คณะพยาบาลศาสตร • คณะสาธารณสุขศาสตร • คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
คณะเทคโนโลยีทางทะเล • คณะการจัดการและการทองเที่ยว • คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา • คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร • คณะโลจิสติกส • วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ • วิทยาลัยนานาชาติ • คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

จำนวนนิสิต

จำนวนนิสิตรับเขาในปการศึกษา 2552 จำแนกตามภาควิชาและระดับการศึกษา
ภาควิชา
คณิตศาสตร์
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เทคโนโลยีชีวภาพ
วาริชศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์การอาหาร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รวม
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คณะวทิ ยาศาสตร มหาวิทยาลัยบ รู พา มุง เนนก ารกระจายโอกาสทางการศกึ ษาทางดา นวทิ ยาศาสตรโดยเปดรับน สิ ติ ท งั้ ภ าค
ปกติแ ละภาคพเิ ศษ ในระดับป ริญญาตรี และบณ
ั ฑิตศ กึ ษา โดยในปก ารศึกษา 2552 จำนวนนสิ ติ ร ะดับป ริญญาตรีภ าคปกติ 2,341 คน
ภาคพเิ ศษ 708 คน รวมจำนวนนสิ ติ ร ะดับป ริญญาตรีท งั้ สิน้ 3,049 คน นิสติ ร ะดับบ ณ
ั ฑิตศ กึ ษาภาคปกติ 221 คน ภาคพเิ ศษ 192 คน 31
รวมจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสิ้น 413 คน คณะวิทยาศาสตรจำนวนนิสิตทั้งหมดจำนวน 3,462 คน

ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
รวมทุกระดับ
รวม
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ
93
26 119
8
28
36
101
54 155
54
23
77
7
7
14
61
30
91
59
19
78
59
19
78
55
25
80
55
25
80
52
17
69
7
7
52
24
76
108
11 119
6
12
18
114
23 137
60
26
86
60
26
86
61
12
73
4
4
65
12
77
130
106 236
4
18
22
134
124 258
60
26
86
3
3
63
26
89
11
11
11
11
18
18
18
18
732
291 1,023
61
72
133
793
363 1,156

2550
2551
2552

ปริญญาตรี
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
549
341
559
391
732
291

บัณฑิตศึกษา
ทุกระดับ
รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ
890
75
60 135
624
401
950
61
60 121
620
451
1,023
61
72 133
793
363

รวม
1,025
1,071
1,156

FACULTY OF

ปีการศึกษา

SCIENCE

สถิติการรับนิสิต

กราฟแสดงสถิติการรับนิสิต
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จำนวนนิสิตทั้งหมดในปการศึกษา 2552 จำแนกตามภาควิชาและระดับการศึกษา
ภาควิชา
คณิตศาสตร์
เคมี
จุลชีววิทยา
ชีวเคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เทคโนโลยีชีวภาพ
วาริชศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์การอาหาร

FACULTY OF
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วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รวม

ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
รวมทุกระดับ
รวม
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ
290
49 339
23
63 86
313
112 425
232
70 302
26
19 45
258
89 347
219
63 282
5
5
224
63 287
168
32 200
168
32 200
186
39 225
16 16
186
55 241
200
15 215
8
26 34
208
41 249
224
60 284
224
60 284
160
27 187
18
- 18
178
27 205
421
278 699
11
68 79
432
346 778
241

75

316

15

-

15

256

75

331

-

-

-

34

-

34

34

-

34

708 3,049

81
221

192

81
413

81
2,562

2,341

- 81
900 3,462

สถิติจำนวนนิสิตทั้งหมด
2550
2551

ปริญญาตรี
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
1,638
647
1,778
769

2552

2,341

708

บัณฑิตศึกษา
ทุกระดับ
รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
2,285
193
195
388
1,831
842 2,673
2,547
211
183
394
1,989
952 2,941
3,049

221

192

413

2,562

900 3,462

กราฟแสดงสถิติจำนวนนิสิตทั้งหมด
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ปีการศึกษา

จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551
รวม

FACULTY OF

43
63
42
1
49
9
22
78
127
45
8
10
497

SCIENCE

ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
รวมทุกระดับ
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ
คณิตศาสตร์
12
4
16
2
25
27
14
29
เคมี
49
6
55
8
8
49
14
จุลชีววิทยา
36
4
40
2
2
38
4
ชีวเคมี
1
1
1
ชีววิทยา
31
4
35
14
14
31
18
ฟิสิกส์
5
5
1
3
4
6
3
เทคโนโลยีชีวภาพ
22
22
22
วาริชศาสตร์
35
33
68
10
10
45
33
วิทยาการคอมพิวเตอร์
62
53
115
1
11
12
63
64
วิทยาศาสตร์การอาหาร
42
1
43
2
2
44
1
วิทยาศาสตร์การแพทย์
8
8
8
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
10
10
10
รวม
303
105
408
28
61
89
331
166
ภาควิชา

ภาวะการไดงานทำของบัณฑิต

จากการสำรวจการไดงานทำของบณ
ั ฑิตท จี่ บจากคณะวทิ ยาศาสตร ประจำปก ารศึกษา 2550 ทีม่ หาวิทยาลัยบ รู พา ไดส ำรวจ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ซึ่งเปนวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร จากจำนวนผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน
497 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 453 คน คิดเปน 91.15 เปอรเซ็นต สรุปผลไดดังนี้
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ศึกษาต่อ
10.30 %

ไม่ได้ทำงาน
33.40 %

กราฟแสดงสถานภาพการทำงาน
ทำงาน
56.30 %

รับราชการ
2%

พนักงานเอกชน
6%

กราฟแสดงลักษณะของงานที่ทำ

ลูกจ้างส่วนราชการ / พนักงานของรัฐ
15 %
พนักงานองค์การต่างประเทศ
/ ระหว่างประเทศ
0.34 %
อื่น ๆ
4%

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
6%

ธุรกิจส่วนตัว
4%

า 7,940 บาท
15,001 บาท น้อยกว่9.59
7,940 บาท
%
9.59 %
8.39 %
12,001 - 15,000 บาท
20.28 %

7,941 - 9,000 บาท
18.68 %

FACULTY OF
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กราฟแสดงเงินเดือนที่ได้รับ

9,001 - 12,000 บาท
37.46 %

ทุน / รางวัลการศึกษา

ลำดับที่
ชื่อทุน
จำนวนทุน
1 ทุนส่งเสริมการศึกษา “ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา” (ครั้งที่ 1)
5
2 ทุนการศึกษานักกิจกรรม
1
8
3 ทุนการศึกษาพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์
10
11
4 ทุนส่งเสริมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
20
5 ทุนนักกิจกรรม
8
6 ทุนส่งเสริมการศึกษา “ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา” (ครั้งที่ 2)
6
7 ทุนส่งเสริมการฝึกงานคณะวิทยาศาสตร์
94
รวม
163

ทุนละ (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)
5,000
25,000
5,000
5,000
10,000
80,000
8,000
80,000
5,000
55,000
4,000
80,000
3,000
24,000
5,000
30,000
1,500
141,000
520,000
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีการดำเนินการดานทุนการศึกษา และรางวัลใน 2 ลักษณะคือ การสนับสนุนจาก
เงินรายไดของคณะวิทยาศาสตร เงินรายไดของมหาวิทยาลัยบูรพา และการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
35
ทุนการศึกษา
เปน ทุน ที่จัดสรรสำหรับสนับสนุนการศึกษาใหกับนิสิตที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ดังนี้
• ทุนที่ไดรับการสนับสนุนจากเงินรายไดของคณะวิทยาศาสตร เงินรายไดของมหาวิทยาลัยบูรพา

• ทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
จำนวนทุน
1

ทุนละ (บาท)
5,000

รวมเป็นเงิน (บาท)
5,000

2

5,000

5,000

ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและวัดดอยธรรมเจดีย์

1

4
5
6
7

ทุนศิษย์เก่ารุ่น 10 (พยัคฆราช)
ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา
กองทุนบริษัทโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่
ทุนคุณเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์
รวม

1
1
1
2
9

* หมายเหตุ ไม่รวมทุนในลำดับที่ 3

ค่าเล่าเรียน +
ค่าครองชีพ
(ตลอดปีการศึกษา)
5,000
12,000
5,000
5,000

5,000
12,000
5,000
10,000
42,000
FACULTY OF

3
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ลำดับที่
ชื่อทุน
1 ทุนส่งเสริมการศึกษา “กองทุนพระเทพคุณาธาร จิรปุญญาเถระ”
นส่งเสริมการศึกษา “บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด”
2 ทุ(ประเภทนั
กกิจกรรม)
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รางวัล
ในปการศึกษา 2552 นิสิตคณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
• รางวัลที่ไดรับจากภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ – นามสกุล
ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
หน่วยงานที่ให้
นายดนัย เที่ยงขุน
รางวัลนิสิตดีเด่น
มหาวิทยาลัยบูรพา

วัน / เดือน / ปี ที่ได้รับ
3 กรกฎาคม 2552

กิจกรรมนิสิต
นอกเหนือจากภารกิจหลัก ดานการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตรยังใหการสนับสนุนกิจกรรมดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การผลิตบัณฑิตในรูปแบบตาง ๆ ในปงบประมาณ 2552 มีโครงการ / กิจกรรมทั้งสิ้น 55 โครงการ และงบประมาณรวมเทากับ
2,443,454 บาท

งบประมาณ
(บาท)

วัน / เดือน / ปี

โครงการ MATH – STAT – CHEM – CAMP

30,125

22 – 23 พฤศจิกายน 2551

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 17

90,000

30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการปัจฉิมนิเทศของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

39,000

30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาคนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์

25,000

12 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์

25,000

27 พฤษภาคม 2552

โครงการปฐมนิเทศภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

2,000

12 มิถุนายน 2552

โครงการปฐมนิเทศภาควิชาฟิสิกส์

2,000

19 มิถุนายน 2552

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ครั้งที่ 1

1,000

13 – 23 กรกฎาคม 2552

1,168,178

16 – 18 สิงหาคม 2552

โครงการงานกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

63,420

18 – 22 ตุลาคม 2551

โครงการกีฬา Union Games ครั้งที่ 5

69,750

20 – 21 ตุลาคม 2551

โครงการกีฬา Fortran ครั้งที่ 31

56,000

25 – 26 ตุลาคม 2551

โครงการกีฬาน้องพี่ คณะวิทยาศาสตร์

10,000

29 – 30 พฤศจิกายน 2551

7,000

7 กุมภาพันธ์ 2552

60,800

19 – 25 มีนาคม 2552

รายการกิจกรรม
ประเภทวิชาการ

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 26

ประเภทส่งเสริมสุขภาพ

โครงการกีฬาสามสายสัมพันธ์

FACULTY OF

SCIENCE

โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

วัน / เดือน / ปี

35,000

8 พฤศจิกายน 2551

5,500

8 พฤศจิกายน 2551

โครงการ Math-Stat Return

11,500

21 พฤศจิกายน 2551

โครงการเม็ดทรายคืนฝั่ง ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

27,500

21 พฤศจิกายน 2551

โครงการ Science Sing a Song

30,000

15 มีนาคม 2552

โครงการสัมมนากิจกรรมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

40,000

20 – 22 พฤษภาคม 2552

โครงการเคมีรีเวิร์ส

37,200

24 มกราคม 2552

โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์

24,000

31 พฤษภาคม 2552

7,000

1 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2252

24,500

20 มิถุนายน 2252

1,500

28 มิถุนายน 2252

โครงการลอดซุ้มซายน์

19,000

11 กรกฎาคม 2552

โครงการซายน์สัมพันธ์

2,500

11 กรกฎาคม 2552

โครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ภาควิชาวาริชศาสตร์

4,000

18 กรกฎาคม 2552

900

19 กรกฎาคม 2552

ประเภทนันทนาการ
โครงการ Food Web
โครงการเปิดเทค Bio’33 และพัฒนาภาควิชาชีววิทยา

โครงการกิจกรรมเพื่อน้องและประชุมเชียร์
โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการจับเทคสานสัมพันธ์น้องพี่

โครงการรับน้องปี 2 เข้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงการเม็ดทรายสัมพันธ์

15,000

7 สิงหาคม 2552

โครงการ Biot meeting

39,500

22 สิงหาคม 2552

โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ สาขาจุลชีววิทยา

40,500

22 สิงหาคม 2552

โครงการเม็ดทรายคืนฝั่ง ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

29,000

11 กันยายน 2552

14,500

29 – 30 สิงหาคม 2552
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งบประมาณ
(บาท)

รายการกิจกรรม

ประเภทบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาภาควิชาชีววิทยาและเปิดเทค Bio’34

ประเภทส่งเสริมประชาธิปไตย
14 พฤศจิกายน 2551

FACULTY OF

500

SCIENCE

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

งบประมาณ
(บาท)

วัน / เดือน / ปี

โครงการทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

8,800

9 มกราคม 2552

โครงการทำบุญภาควิชา พิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาวาริชศาสตร์

5,000

17 มกราคม 2552

โครงการทำบุญภาควิชาและไหว้ครู ภาควิชาเคมี

10,000

18 มกราคม 2552

โครงการ Sinor Fairwell ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

36,400

23 มกราคม 2552

โครงการทำบุญภาควิชาฟิสิกส์

9,181

7 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการทำบุญภาควิชาชีววิทยา

9,000

7 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการเลี้ยงส่งนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวาริชศาสตร์

22,000

7 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการ Bye’nior for Bio 30

23,500

7 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการเลี้ยงส่งนิสิตชั้นปีที่ 4

147,500

12 กุมภาพันธ์ 2552

20,000

12 มีนาคม 2552

โครงการรับน้อง-ส่งพี่

8,000

1 เมษายน 2552

โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์

1,000

9 เมษายน 2552

โครงการก่อพระทรายวันไหลบางแสน

20,000

16 – 17 เมษายน 2552

โครงการซายน์สักการะ

20,000

13 มิถุนายน 2552

โครงการไหว้ครูภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

2,000

2 กรกฎาคม 2552

โครงการไหว้ครูภาควิชาชีววิทยา

1,800

6 สิงหาคม 2552

โครงการไหว้ครูภาควิชาคณิตศาสตร์

2,000

9 สิงหาคม 2552

โครงการทำบุญภาควิชาคณิตศาสตร์

13,900

9 สิงหาคม 2552

โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์

25,000

2 กรกฎาคม 2552

รายการกิจกรรม
ประเภททำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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โครงการผูกข้อมืออวยชัยของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การวิจัยและวิชาการ
วิจัยและวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร ไดใหการสนับสนุน และสงเสริมกิจกรรมการวิจัยของคณาจารย และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร
ทุกระดับเพื่อพัฒนาความรูดานวิชาการ เพื่อกาวสูเปนมหาวิทยาลัยวิจัยตามเจตนารมณและปณิธานของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
เพือ่ ร วบรวมผลงานวิจยั ท เี่ สร็จส มบูรณเผยแพรป ระชาสมั พันธผ ลงานวิจยั ซ งึ่ น บั เปนความกา วหนาท างวทิ ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
ใหแกภาคอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไป รวมทั้งห นวยงานทเี่ กี่ยวของ ในปง บประมาณ 2552 มีโครงการวิจยั ทั้งสิ้น 203 โครงการ
และงบประมาณรวมเทากับ 32,562,910 บาท

19
8
18
3
32
8
40
1
11
4

1,720,000
7,033,210
15,109,700
8,700,000

34
25
203

32,562,910

-

FACULTY OF

1. โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้้
2. โครงการวิจัยจากแหล่งทุนอื่น
3. โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
4. โครงการวิจัยร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น
5.1 งานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศ
5.2 งานวิจัยที่ได้รับตีพิมพิ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับประเทศ
5.3 งานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
5.4 งานวิจัยที่ได้รับตีพิมพิ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานชาติ
6. โครงการส่งเสริมผลิตตำรา
7. โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา
8. การประชุม/เสนอผลงาน ต่างประเทศ
8.1 การประชุม/เสนอผลงาน ระดับประเทศ
8.2 การประชุม/เสนอผลงาน ระดับนานาชาติ
รวม

จำนวน (โครงการ) จำนวนเงิน (บาท)

SCIENCE

ประเภทโครงการ
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1. โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได
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40

ลำดับ

ชื่อโครงการวิจัย

1

การสังเคราะหสารประกอบโคออรดิเนชันของเหล็กและสังกะสีกับลิแกนดที่เปนสารอนุพันธุ
ของแซนโทน

2

การวิเคราะห์แอมโมเนียด้วยระบบรีเวิร์สโฟล์วอินแจ็กชัน

3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

FACULTY OF

SCIENCE

14

ผู้วิจัย
1. ดร.ชุลีพร พุฒนวล
2. ผศ.ขจัดภัย ทิพยผ่อง

1. ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น
2. ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย
กลไกการออกฤทธิ์ของโพรแลคตินฮอรโมนในการกระตุนการขนสงแคลเซียมอยางฉับพลัน 1. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
2. นางนทีทิพย์ กฤษณามาระ
ในเซลลเพาะเลี้ยง CaCO2
3. นายนรัตถพล เจริญพันธุ์
การคัดเลือกยีสต์จากแหล่งธรรมชาติสำหรับยับยั้งราก่อโรคพืช
1. ผศ.นิสา ไกรรักษ์
2. ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
การสังเคราะหเม็ดสไตรีน-ไดไวนิลเบนซีน โคพอลิเมอรที่มีรูพรุนสำหรับใชเปนสารยึดเกาะ 1. ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
ในโครมาโทกราฟ
2. ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น
3. นางสาวทิพย์ธิดา ชุมชิต
การศึกษาสายพันธุ (Subtype) ของเชื้อ Blastocystis spp. ในสถานสงเคราะหเด็กหญิง 1. ดร.อุมาพร ทาไธสง
บานราชวิถี กรุงเทพ
2. พันเอกหญิง รศ.ดร.เสาวนีย์ ลีละยูวะ
3. พันเอก รศ.ดร.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
4. นายสุรเดช ศิริพัฒนพิพงษ์
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากเมล็ดมะละกอในการฆาพยาธิใบไมในกระเพาะอาหาร 1. fiดร.วิโรจน์ อรุณนพรัตน์
โค - กระบือ
2. นางสาวสุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ
3. นางสาวจันทนี นพรัตน์อาภากุล
4. นางรังสิมา สูตรอนันต์
การประยุกตใชขายงานระบบประสาทสำหรับแผนภูมิควบคุมคุณภาพแบบหลายตัวแปร

1. อ.จตุภัทร เมฆพายัพ
2. ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู
วิธีการผสมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ระบบสมการไม่เชิงเส้น
1. รศ.อำพล ธรรมเจริญ
2. อ.พรทิพย์ เกษมพิณ
3. นางสาวขนิษฐา ชมภูวิเศษ
การศกึ ษากลไกยับยั้งแบคทีเรียก อ ใหเกิดโรคทางอาหารของสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด 1. นางรังสิมา สูตรอนันต์
ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด
2. ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ
การประเมินศักยภาพเปนสารทำใหผิวขาวและสารตานอนุมูลอ ิสระของสวนสกัด
1. นางสาวปรีดาวรรณ สาลี
วานสาวหลง
2. ผศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข
ฤทธิ์ยับยั้งก ารเจริญของเซลลมะเร็งปากมดลูกและอะโพโทซิสของสวนสกัดจาก
1. ผศ.ดร.จันทรวรรณ แสงแข
Sargassum binderi Sonder
2. ผศ.ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง
3. นางสาวธิดารัตน์ น้อยรักษา
ประสิทธิภาพของใบกระถิน หอมแดงเจียว น้ำจิ้ม และ chitosan ในการควบคุมเชื้อกอโรค 1. อ.กฤชณัท เอื้ออังกูร
ในหอยนางรมดิบ
2. นางสาวพิชญาภา ขวัญยืน
3. นางสาวชลลดา ชาวเหนือ
4. นางสาววิภาลัย ตับทอง
5. นางสาวผกามาศ สาครจันทร์
การพัฒนาผลิตภัณฑผักผลไมพองกรอบที่อบแหงด วยอุณหภูมิสูงเวลาสั้นรวมกับการดึง 1. อ.พรนภา น้อยพันธ์
น้ำออกวิธีออสโมซิส
2. ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล

จำนวนเงิน
(บาท)

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

95,000

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

15

การใชน้ำหมักชีวภาพในระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส

16

การผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับการสอนวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

17
18

โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลนในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรณีศึกษา :
พัฒนาบทเรียนออนไลนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and communication technology)
โครงการสร้างแบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยความรู้ที่จำเป็นสำหรับวิชาแคลคูลัส 1

19

การพัฒนาการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและวิจัยเป็นฐาน

จำนวนเงิน
(บาท)

1. อ.ศิริพรรณ บรรหาร
2. ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
1. ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
2. นางสาวลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน
1. อ.อธิตา โชคอนันต์รัตนา
2. นางสาวยุวธิดา ยะนินทร

100,000

1. อ.เสาวรส ศรีสุข
2. ดร.พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล
3. ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
4. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
1. ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
2. ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์
3. ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล

45,000

65,000
70,000
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45,000

2. โครงการทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่น
แหล่งทุน

ผู้วิจัย

จำนวนเงิน
(บาท)

โครงการปี 2552

1

การศึกษาจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหินผสม สกอ.และสกว.

ผศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์

480,000

16 มีนาคม 2552 15 มีนาคม 2554

2

การศึกษากลไกการออกฤทธระดับโมเลกุล
ในการลดการอักเสบของอนุพันธ NAMDA
ผลของอีควอลซึ่งเปนสารรบกวนการ
ทำงานของฮอรโมนและมีอยูตามธรรมชาติ
ตอการทำงานของสมอง
และตอมพิทูอิทารีในหนูตัวเต็มวัยเพศผู
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ำเชื้อ
ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจแบบแช่แข็ง
การอบแห้งพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae)
ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
โครงการการผลิตรีค อมบิแนนทโกรท
ฮอรโมนและการติดตามผลการเรงอัตรา
การเจริญเติบโตและพัฒนาการสืบพันธุ
ของปลาในกลุมปลาการตูนเพื่อก าร
เพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย

สกว.

ผศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข

480,000

สกว.

ดร.พนิดา เล้าชาญวุฒิ

480,000

16 มีนาคม 2552 15 มีนาคม 2554
16 มีนาคม 2552 15 มีนาคม 2554

สกอ.ผ่านเครือข่าย
การวิจัยภาคตะวันออก
สกอ.ผ่านเครือข่าย
การวิจัยภาคตะวันออก
โครงการวิจัยการเกษตร

รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

211,100

งบประมาณปี 52

ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ

216,100

งบประมาณปี 52

ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี

3,921,060

1 พฤษภาคม 2552 30 เมษายน 2554

7

A vibration sensor using near-field
interferometry technique

ดร.สรายุธ เดชะปัญญา

745,000

1 มิถุนายน 2552 31 พฤษภาคม 2554

8

การสังเคราะหและวิเคราะหเม็ดไฮดรอกซี
เอทิลเมทาไครเลทโคพอลิเมอรที่มี
รูพรุนสำหรับใชกำจัดโลหะหนัก

โครงการศูนยวิจัยรวมเฉพาะ
ทางดานสวนประกอบ
ฮารดด ิสกไดรฟ
โครงการวิจัยพัฒนา
และวิศวกรรม

ผศ.ดร.ธนิดา ตระกุลสุจริตโชค

499,950

5 กรกฎาคม 2552 5 กรกฎาคม 2553

3

4
5
6

FACULTY OF

ชื่อโครงการ

SCIENCE

ลำดับ

3. โครงการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน
ชื่อโครงการวิจัย
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ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลกับการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนกรณีศึกษาหาดนางรอง เกาะจระเข
และกลุมเกาะจวง (สนองพระราชดำริในโครงการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
การปรับเปลี่ยนสาร andrographolide เพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร
การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลากะพงขาวด้วยวิธีแช่แข็ง
การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลากะพงขาวด้วยวิธีแช่เย็น
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำเชื้อปลากะพงขาวที่เก็บแช่เย็น และแช่แข็ง
ประสิทธิภาพการยอยอาหาร และการพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตอ าหารที่เหมาะสมสำหรับ
การเพาะเลี้ยง ปูมา (Portunus pelagicus)
การใช้ตัวชีวัดชีวภาพในการประเมินทรัพยากรสิ่งมีชีวิตแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรี

FACULTY OF

SCIENCE

การพัฒนาโมโนคอลนอลแอนติบอดีตอ cytochrome P450 1 A (CYP1A) ในปลากระพงขาว
(Lates calcarifer) ทีไ่ดรับสารเบนโซ (เอ) ไพรีน
การสำรวจทางชีวภาพในสัตวน้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝงทะเลจังหวัดชลบุรีและการจัดการความเสี่ยง
เบื้องตนตอสาร PAHs ในหอยแมลงภู
แนวทางประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอมของสัตวน้ำต างถิ่น : กรณีศึกษาการนำเขากุงขาวแปซิฟก
เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
แนวโนมการตั้งประชากรของกุงข าว (Litopenaeus vannamei) ทีห่ ลุดลอดบริเวณชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปฏิสัมพันธทางนิเวศนระหวางกุงข าวแปซิฟก (Litopenaeus vannamei) กับก ุงทองถิ่นของประเทศไทย
ในระบบนิเวศจำลอง
การศึกษารูปแบบการแพรของธาตุเบริลเลียมในพลอยสีน้ำเงินโดยเทคนิคเลเซอรอะเบลชันไอซีพีเอ็มเอส
ท่อนาโนคาร์บอนแบบหลายชนิดปรับปรุงผสมกับไอโอโนเมอร์เพื่อประโยชน์ในการตรวจวัดแก็ส
ความหลากหลายทางชีวภาพของกุง ปู และกั้ง บริเวณหาดนางรองเกาะจระเข เกาะจวงและ
เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใตแผนงานวิจัย“โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
การใชไอโซโทปเสถียรในการตรวจสอบการแพรกระจายและแหลงที่มาของมลสารในอาวไทยตอนใน
การโคลน การศึกษาโครงสราง และการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตและ
การพัฒนาการสืบพันธุของ
 ปลาการตูนเพื่อพ ัฒนาการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย
การศึกษาหาพลังงานทดแทนจากคลื่นในบริเวณทะเลอันดามันโดยใชแบบจำลองเชิงตัวเลข

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

รศ.ดร. วิภูษิต มัณฑะจิตร

807,300

ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
ผศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข
ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ

1,218,200
1,318,000
1,315,000
751,000
1,024,600

ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท

418,700

ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์

657,100

ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท

880,700

ดร.วันศุกร์ เสนานาญ

87,360

ผศ.ดร.สุวรรณา ภาณุตระกูล

971,000

ดร.วันศุกร์ เสนานาญ

821,640

ดร.อภิญญา นวคุณ
ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร
ผศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร

580,000
1,034,000
273,500

ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี
ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี

1,645,000
921,200

ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล

385,400

4. โครงการวิจัยที่ทำร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน
ที่วิจัยร่วม

ผู้รับผิดชอบ

การเพิ่มป ระสิทธิภาพการผลิตพ ลาสติก
ชีวภาพดวยเชื้อจุลินทรียที่กลายพันธุ
โดยการการเหนี่ยวนำ

ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

งบประมาณ
(บาท)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย  
กระทรวงวิทยาศาสตร

โครงการเดิม
(ปีงบประมาณ)

200,000

-

กลไกการปรับลักษณะของเซลลไมโครเกลียเพื่อ รศ.ดร.สุขุมาล  จงธรรมคุณ
ปองกันสมองในภาวะโรคซึมเศรา
อ.ดร. ศิรพิ ร จำเนียรสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

2,000,000

2551

การใชฮอรโมน Methyl farnesoate และ
ศ.ดร.ประเสริฐ  โศภน
Phytoecdysone เพื่อก ระตุนการพัฒนาการ
ของรังไข การจำแนกเพศ และการลองคราบ
ของกุงกามกราม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6,500,000

2550
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ชื่อโครงการวิจัย

5.1 งานวิจัยที่ไดรับตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับประเทศ

ผศ.จักรพันธ์ ถาวรธิรา
ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
Chantarawan Saengkhae
Satiya Archariyapibal
Seangkhae C.,
Meewassanasuk K
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
K. Olaf Nieman
Tetsuo Yanagi
Satsuki Matsumura
นายปราโมทย์ โศจิศุภร

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ / ปีที่พิมพ์ / ฉบับที่พิมพ์
/ วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ / หน้าที่ลงพิมพ์

ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบตระไคร้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ
Helicobacter pylori
การสำรวจการใช้โพรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งขาวแปซิฟิกในจังหวัดระยอง

Burapha Sci. J. (2008) 13 : 25 - 31

ผลของน้ำส้มสายชู กรดซิตริก และโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อการลดลงของ
Salmonella typhimurium บนใบสะระแหน่
Gas phase sorting of fullerenes, polypeptides and carbon
nanotubes
Low-temperature growth of chromium nitride thin films for
wear - protective coating, by reactive DC magnetron sputter
deposition
ขอบเขตล่างและขอบเขตบนของความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ระหว่างฟังก์ชัน
การแจกแจงสะสมของตัวแปรสุ่มทวินามนิเสธและตัวแปรสุ่มปัวซง
Cytotoxicity and apoptosis effect of crude extract of
Andrographis peniculata Nees.(APE) on rat glioma cells (ASK)
Antiproliferation and apoptosis of the crude extract of Andrographis
paniculata Nees, on human oropharyngeal cancer cells (KB)
in Vitro
การไหลเวียนของกระแสน้ำในอาวไทยตอนบนจากการศึกษาโดยใชแบบจำลอง
ไฮโดรไดนามิค 3 มิติ

Burapha Sci. J. (2009) 1 : 18 - 25

Burapha Sci. J. (2009) 1 : 56 - 69

Nanotechnology (2008) 19
The Journal of Science Research Chulalongkorn
University. (2008) 33 : 43 - 49
วารสารวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2552) 1:
92 - 101
Burapha Sci. J. (2008) 13 (2) : 33 - 40
Thai Journal of Physiology Sciences.
(2008) 21 (2)
วารสารวิทยาศาสตร์บรู พา. (2009) 4 (1) : 99 - 113
FACULTY OF

ผ.ดร.พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล
น.ส.วรนาฎ จงโยธา
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
นายประพัตร์ แก้วมณี
นายไตรมาศ บุญไทย
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
ผศ.สุดสายชล หอมทอง
น.ส.นันทวัน กรัตพงศ์
ดร.สรายุธฟ เดชะปัญญา

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย

SCIENCE

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผู้วิจัย
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น.ส.นิภาพร แสงจู
ดร.ชุลีพร พุฒนวล
ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ
ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
ผศ.ดร.อาภัสรา แสงนาค
น.ส.รัชดาภรณ์ คะประสบ
ผศ.ดร.อรสา สุริยาพันธ์
น.ส.อารยา บุญเจริญตั้งสกุล
ผศ.ดร.อรสา สุริยาพันธ์
น.ส.พิมพ์ใจ มณีพันธ์
ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
กรรณิกา ศรีพันธ์
และดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น
ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
ดร.พัชรี วงษ์เกษม
อ.เสาวรส ศรีสุข
รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
น.ส.ชุติมา มะนะมุติ
น.ส.อังคณา หอมเสียง
น.ส.ระออ รัตนประทุม
น.ส.ภัทราภรณ์ ศรีจรัส
นส.นิตยา ปิงเขียว
รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร
น.ส.อมรรัตน์ ชมรุ่ง
ดร.จิตติมา เจริญพานิช
Saengkhae, C.
Meewassanasuk, K.
Dhamacharoen, A.
ผศ.นิรันดร์ วิทิตอนันต์
น.ส.เกศ ศรีวัฒนพล
นายสมพร ศรีวัฒนพล
รศ.ปรากรม ประยูรรัตน์
น.ส.อุมาพร จันทนวรานนท์

FACULTY OF

SCIENCE

Jongaramruong, Jongkolnee
ดร.จิตติมา เจริญพานิช
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา
อ.ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์
วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย
วิธีการและภาวะที่เหมาะสมในการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าว

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ / ปีที่พิมพ์ / ฉบับที่พิมพ์
/ วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ / หน้าที่ลงพิมพ์
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ (2551) 31 (4) :
797 - 809

ผลของการเสริมเยื่อหุ้มเมล็ดทานตะวันในคุกกี้เนย

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (2552) 40 (1) พิเศษ :
401 - 404
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้สเปรดพลังงานต่ำจากสับปะรด แก้วมังกรเนื้อแดง วารสารวิทยาศาสตรเกษตร (2552) 40 (1) พิเศษ :
ไซลิทอล และไซเลียมสีดฮัดส์
405 - 408
ผลของสารปองกันการจับตัวเปนกอนในผงตมยำตอปริมาณความชื้นและ วารสารวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย
ลักษณะการจับตัวเปนกอน
มหาสารคาม (2552) ฉบับพิเศษการประชุมวิชาการ
ครั้งที่ 4 : 167 - 175
การหาปริมาณไอโอดีนในน้ำดื่มและน้ำแรบรรจุขวดดวยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง (2550) 15 (3) :
ในระบบอัตโนมัติโฟลวอินเจ็คชันแบบรีเวอรส
36 - 42
ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธของการประมาณการแจกแจงทวินามนิเสธ
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (2551) 13 (1) :
ดวยการแจกแจงปวซง
26 - 32
การแพร่กระจายและการดื้อยาปฏิชีวนะของ Salmonella จากไก่กบและ
แมลงสาบ

NU Science Journal (2551) 5 (1) : 7 - 20

การศึกษาชวงระยะเวลาการคงอยูของ Samonella spp. ในจิ้งจก
และความไวตอยาตานจุลชีพ

วารสารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม (2550) ฉบับพิเศษ : 190 - 198

ผลของระยะเวลาการให้แสงต่อปริมาณโปรตีน ไขมัน และกรดไขมันในสาหร่าย วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) (2550)
Nannochloropsis oculatay.
6 (1) : 331 - 338
อะคริลาไมด์ : ก่อตัวได้ง่ายกำจัดไม่ยาก
วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University
(2551) 1 (2) : 68 - 79
Antiproliferation and apoptosis of the crude extract of Andrographis Thai Journal of Physiological Sciences
paniculata Nees, on human oropharyngeal cancer cells (KB) (2008 - 2009) 1 (2) : 40 - 47
in vitro
The steepest descent method for linear minimax problems.
Thai Journal of Mathematics (2007) 5 (3) :
175 - 190
ชุดวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียงด้วยวิธีสองไมโครโฟน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2550) ฉบับพิเศษ : 89-96
การเปรียบเทียบหาจำนวนเพศผูและเพศเมียของแตนเบียนไขไตรโคแกรมมา วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. (2551) 24 (2) :
(Trichogramma confusum Viggiani) และปริมาณของไขผีเสื้อขาวสาร 65 - 78
(Corcyracephalonica Stainton) ที่มีความเหมาะสมตอการลงทำลายของ
แตนเบียนไข
Secondary metabolites from the red seaweeds Plocamium Species Naresuan University Journal (2008) 16 (2) :
157 - 171
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกของแบคทีเรียผ่านระบบส่งสัญญาณ
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (2551) 13 (2) :
แบบสององค์ประกอบ
75 - 82
ซอฟต์แวร์เพื่อสังคม : คุยโพล
วารสารวิชาการเนคเทค (2551) 8 (20) :
294 - 299

ผศ.ดร.จันทรวรรณ แสงแข
น.ส.สาธิญา อาจริยาภิบาล
อ.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
น.ส.รมิตา เพียมขุนทด
น.ส.ภูริชญา สมภาร
น.ส.ธัญรดา แสนปัญญา
ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น
นายวิเชียร ชาลี
ผศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
ผศ.สุดสายชล หอมทอง
น.ส.นันทวัน กรัตพงศ์
จิตติมา เจริญพานิช
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ฤทธิ์ความเปนพิษตอ glioma เซลล (ASK) และอะโพโทซิสของสารสกัดจาก
ฟาทะลายโจร
ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดใบชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (2551) 13 (2) :
33 - 40
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา (2551)
3 (2) : 19 - 25

การวิเคราะหปริมาณฟลูออไรดในน้ำประปาหมูบาน จากอำเภอสันติสุข
จังหวัดนาน ดวยฟลูออไรดไอออนซีเล็คทีฟอิเล็กโทรด
การศึกษาสมบัติความคงทนของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าก้นเตา

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (2552) 37 (1) :
65 - 73
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (2552) 14 (1) :
47 - 55
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (2552)  14 (1) :
18 - 25
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (2552) 14 (1) :
128 - 137

ผลของน้ำสมสายชู กรดซิตริก และ โซเดียมไบคารบอเนตตอการลดลงของ
Salmonella typhimurium บนใบสะระแหน
หลักการและสภาวะการณ์ปัจจุบันของการสังเคราะห์แพปไทด์
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5.2 งานวิจัยที่ไดรับตีพิมพ ในรายงานการประชุมวิชาการระดับประเทศ

ดร.นิตยา ไชยเนตร
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Three dimensional modeling of tumor growth : In the presence of The 2nd Science Research Conference. 9 - 10
Immune response.
March 2009. Faculty of Science,
Naresuan University.
การเจริญเติบโตและปริมาณรงควัตถุของ Calothrix sp. ในห้องปฏิบัติการ
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งที่ 2
(2552) : 24 - 34

ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

ความสามารถตานฤทธิ์ยาของเซลลมะเร็งปอดของมนุษยแบบเซลลเล็ก
ที่ไดจากการเลี้ยงคัดเลือกดวยยาอะเดรียอามัยซิน

เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 47
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกษตรนำไทย :
อาหารและพลังงานทดแทนสูสมดุลอยางยั่งยืน
(2552) 6 : 78 - 85

ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

การวเิ คราะหความอยูร อดของเซลลมะเร็งท อ น ำ้ ดีห ลังก ารสมั ผัสส งิ่ ก อ พ ษิ ต อ เซลล เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 4
แบบภายนอกรางกาย ดวยวิธีเททราโซเลียม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกษตรนำไทย :
อาหารและพลังงานทดแทนสูสมดุลอยางยั่งยืน
(2552) 6 : 341  348

ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

การผลิตกรดมะนาวจากกากมันสำปะหลังโดยเชื่อรา Aspergillus niger TISTR การพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืนดวยการวิจัยสหวิทยาการ
3350 ที่ผ่านการฉายรังสีเหนือม่วงและได้รับสาร 2 – aminoanthacene
การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3
(2552) : 388 - 395

ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

ความสามารถตานฤทธิ์ยาของเซลลมะเร็งปอดของมนุษยแบบเซลลเล็กที่ไดจาก เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 47
การเลี้ยงคัดเลือกดวยยาอะเดรียอามัยซิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกษตรนำไทย :
อาหารและพลังงานทดแทนสูสมดุลอยางยั่งยืน
(2552) 6 : 78 - 85

FACULTY OF

ดร.อังคณา บุญดิเรก
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ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ

ความสามารถในการตา นปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันและผลิตภัณฑอาหารเพิม่ ม ลู คาจ าก การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 8 2552
ผลมะมวงหิมพานต (Anacardium occidentale)
หนา 140

Nadtaya Mongkol
Ekaruth Srisook
Kloakwan Srisook

The inhibitory effect of NAMDA derivatives on LPS - induced nitric oxide The 4th BUU Grad. Research Conference, (2008) :
1 - 10 (Full proceeding)
production in murine macrophage RAW264.7 are mediated by
heme - oxygenase - 1

5.3 งานวิจัยที่ไดรับตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
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SCIENCE
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Subutith Nimrat
Sunisa Suksawat
Pongsiri Maleeweach
Verapong Vuthiphandchai
Verapong Vuthiphandchai
Sumate
ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว

Effect of different shrimp pond bottom soil treatments on the
change of physical characteristics and pathogenic bacteria in pond
bottom soil

Aquaculture (2008) 285 : 123 - 129

Crypreservation of red snapper (Lutjanus argentimaculatus)

Theriogenology

Edelstein’s method and fixed point theorems for some generalized
nonexpansive mappings

Journal of Mathematical Analysis and
Applications, (2009) 350 : 12 - 17

ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร

A note on poisson approximation for independent geometric
random variables

International Mathematical Forum, (2009) 4 :
531 - 535

ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร

Bounds on approximating the Yule distribution by the poison and
geometric distributions

International Journal of Applied
Mathematics & Statistics,
(2009) 14 : 86 - 93

ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร

Poisson approximation to the beta - binomial distribution.

Panan Suntornsaratoon,
Kannikar Wongdee,
Nateetip Krishnamra
Narattaphol Charoenphandhu
Narongrit Thongon
La - iad Nakkrasae
Jirawan Thongbunchoo
Nateetip Krishnamra
Narattaphol Charoenphandhu
Narattaphol Charoenphandhu
La - iad Nakkrasae
Kamonshanok Kraidith
Jarinthorn Teerapornputakit
Kanogwun Thongchote
Narongrit Thongon
Nateetip Krishnamra

Femoral bone mineral density and bone mineral content in
bromocriptine - treated pregnant and lactating rats

International Mathematical Forum, 25 :
1253 - 1256
Journal of Physiological Sciences (2010)
60 (1) : 1 - 8

Enhancement of calcium transport in CaCO - 2 monolayer through
PKC - dependent Cav1.3 - mediated transcellular and rectifying
paracell - paralular pathways by prolactin

Am J Physiol Cell Physiol (2009) 296 :
1373 - 1382

Two - step stimulation of intestinal Ca2+ absorption during
lactation by long - term prolactin exposure and suckling - induced
prolactin surge

Am J Physiol Endocrinol Metab
(inpress) 297 : 609 - 619
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Piyada Ngernsoungnern
Apichart Ngernsoungnern
Wattana Weerachat yanukul
Prasert Meeratan
Peter J. Hanna
PrasertSobhon
Prapee Sretarugsa
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
K. Olaf Niemann
Satsuki Matsumura
Tetsuo Yanagi
Choeyklin, R., Hattori, T.
Jaritkhuan, S, Jones, E.B.G.

Abalone egg - laying hormone induces rapid ovarian maturation
and early spawning 2 of the giant freshwater prawn,
Macrobrachium rosenbergii

Aquaculture (2009) 296 : 143 – 149

MERIS imageries to investigate surface chlorophyll in the upper
Gulf of Thailand

Coastal Marine Science. (2009) 33 (1) :
22 - 28

Bambusicolous polypores collected in Central Thailand

Fungal Diversity. (2009) 31 : 121-128

Panuwat Pumitinsee
Wansuk Senanan
Uthairat Na - Nakorn
Wongpathom Kamonrat
Worawut Koedprang
Praparsiri Kanchanopas - Barnette
Alejandro Labella
Carmen M. Alonso
Manuel Manchado
Doleres Castro Juan J. Borrego
Chindaprasirt, P., Jaturapitakkul, C., Rattanasak, U

Temporal genetic heterogeneity of juvenile orange - spotted grouper Aquaculture Research, (2009) 40 :
(Epinephelus coioides, Pisces: Serranidae)
1111 - 1122

Teerapabolarn, K

A bound on the binomial approximation to the beta binomial
distribution

International Mathematical Forum
(2008) 3 (28) : 1355 - 1358

Teerapabolarn, K

On the geometric approximation to the pólya distribution.

Teerapabolarn, K.

On the negative binomial approximation to the beta - negative
binomial distribution

International Mathematical Forum (2008)
3 (28) : 1359 - 1362
Int. J. Contemp. Math. Sciences (2008)
3 (25) : 1213-1216

Nuchjangreed, Chadaporn,
Boonrod, Kajohn, Ongerth,
Jerry, & Karanis, Panagiotis.

Prevalence and molecular characterization of human and bovine
Cryptosporidium isolates in Thailand

Parasitology Research (2008) 103 (6) :
1347 - 1353

Wongkasem, P.,
Teerapabolarn, K.
Chaiyakun, S., Buranawong, A.,
Deelert, T., and Witit-anun, N

On approximating a generalized binomial by binomial and poisson
distributions
The influence of total and oxygen partial pressures on structure
and hydrophilic property of TiO2 thin films deposited by reactive DC
magnetron sputtering

International Journal of Statistics and Systems
(2008) 3 (2) : 113 - 124
Advanced Materials Research
(2008) 55-57 : 465 - 468

The first isolation of Photobacterium damselae subsp.
damselae from Asian Seabass, Lates calcarifer
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Fish Pathology, (2009) 44 (1) : 47 - 50

Influence of fineness of rice husk ash and additives on the properties Fuel (2009) 88 : 158 - 162
of lightweight aggregate
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Nimrat, Subuntith, Suksawat, Effect of different shrimp pond bottom soil treatments on the change Aquaculture (2008) 285 : 123 - 129
Sunisa, Maleeweach, Pongsiri, of physical characteristics and pathongenic bacteria in
Vuthiphandchai, Verapong
pond bottom soil
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Rattanasak, Ubolluk
Thipyapong, Khajadpai
And Ruangpornvisuti
Vithaya
Somnuek, Chawanrat,
Boonphakdee, Chuta,
Cheevaporn, Voravit,
And Tanaka, Keiichi
Suksai, Chomchai,
Pakawatchai, Chaveng,
Tuntulani, Thawatchai
Kanchanopas - Barnette,
Praparsiri, Labella, Alejandro,
Alonso, Carmen M., Manchado,
Manuel, Castro, Dolores,And
Borrego, Juan J
Ninlanon, Waritchon
Tangkrock - Olan, Nongnud
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Comparative study on the characteristics of fly ash and bottom ash Waste Management (2009) 29 : 539 - 543
geopolymers
Isomers of various species of 1 - hydroxy - 2 - pyridinone - 6 carboxylic acid, their proton dissociation and complexes with Cr (III)
and Zn (II)
Gene expression of acetylcholinesterase in hybrid catfish (Clarias
gariepinus X Clarias macrocephalus) exposed to chlorpyrifos and
carbaryl

Journal of Molecular Structure (2008)
891 (1 - 3) : 1 - 10

Synthesis and crystal structure analysis of thiourea - Pendant
pyridines

J. Chem. Crystallogr. (2009) 39 : 348 - 352

Journal of Environmental Biology
(2009) 30 (1) : 83 - 88

The first isolation of Photobacterium damselae subsp. damselae Fish Pathology (2009) 44 (1) : 47 - 50
from Asian Seabass Lates calcarifer

Effects of handling processes on the quality and biochemical changes Environment Asia (2008) 2 49 - 55
in tissue of mud crab, (Scylla serrata, Forsskal, 1755) during
emersion storage

Vuthiphandchai, V.
Chomphuthawach, S.
Nimrat, S.

Cryopreservation of red snapper (Lutjanus argentimaculatus) sperm : Theriogenology (2009) 72 : 129 - 138
Effect of cryoprotectants and cooling rates on sperm motility,
sperm viability and fertilization capacity

Rattanasak, Ubolluk
Chindaprasirt, prinya
ดร.จเร จรัญจรูญพงศ์

Influence of NaOH solution on the synthesis of fly ash geopolymer

ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์

Experimental validation for ultrasonic characterization in PVA hydrogel

ISBME&BMEICON, (2008)

ผศ.ขจัดภัย ทิพยผ่อง

Asseaament of  macrocyclic triamine ligands as synthons for
organometallic99mTc radiopharmaceuticals

Inorganic Chemistry, (2008) 47 : 2593

ผศ.ขจัดภัย ทิพยผ่อง

Isomers of various species of 1 - hydroxy - 2 - pyridinone - 6 - Journal of Molecular Structure, (2008) 891 :
caboxylic acid. their proton dissociation and complexes with Cr (III) 1 - 10
and Zn (II)

ดร.จอมใจ สุกใส

Synthesis and crystal structure analysis of the substituted pyridine Journal of Chemical Crystallography (2009)
containing thiourea derivatives
Diaqua (2,6 - bis {N - (2 - pyridinylmethyl) cabamoyl} phenolato - K2 ACTA Crystallographica Section (2008) E64 :
O1, O2) zinc (II)
884 - 885

ดร.จอมใจ สุกใส

SCIENCE

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย

Minerals Engineering (2009) 22 :
1073 - 1078
Iodine catalyzed Friedel - Crafts alkylaion of elelctron - rich arenes Tetrahedren Letters (2009) 50 : 6012 - 6015
with aldehydes : efficient synthesisi of triarylmenthanes and
diarylalkanes

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ / ปีที่พิมพ์ / ฉบับที่พิมพ์
/ วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ / หน้าที่ลงพิมพ์

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

Syntheses of tetrahydroisoquinoline derivatives that inhibit NO
production in activated BV - 2 microglial cells

European Journal of Medicinal Chemistry
(2008) 43 : 1160 - 1170

ผศ.ดร.สุชญา ผ่องใส

Computational study on thermodynamic and structural properties of Advanced Materials Research, (2008) 55 - 57 :
ZAM - 5 doped byAl / Fe and Al / P
781 - 784

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศริไชย

Rapid analysis of clenbuterol, salbutamol, procaterol, and fenoterol in Talanta, (2008) 76 : 1194 - 1198
pharmaceuticals and human urine by capillary electrophoresis

ดร.สรายุธ เดชะปัญญา

Gas phase sorting of fullerenes, polypeptides and carbon nanotubes Nanotechnology (2008) 19
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ชื่อผู้วิจัย

5.4 งานวิจัยที่ไดรับตีพิมพ ในรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อผู้วิจัย
Krongchan Ratanaphadit
Kwanjai Kaewijan
Somchit Palakas

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ / ปีที่พิมพ์ / ฉบับที่พิมพ์
/ วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ / หน้าที่ลงพิมพ์

Potential of glucoamylase and cellulase production using mixed The 3th International conference on Fermentation
culture of Aspergillus niger TISTR 3254 and Trichoderma reesei Technolog for Value Added Agricultural Products,
TISTR 3081.
August 26 - 93, 2009 at Kaso Hotel. Thailand.
P - 12, 105.

6. โครงการสงเสริมการผลิตตำรา
ผู้จัดทำ

1
2

การจัดจำแนกแบคทีเรียแกรมลบรูปร่างท่อน : วิบริโอนาซีอี
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
Role of bacteria in the chilled storage and cryopreservation of sperm in aquatic animals : รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
A review in : Schwartz SH (Ed.) Aquaculture Research Trend
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

3
4
5
6
7
8
9
10
11

หลักและวิธีการของคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์การเงิน
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
ฐานข้อมูล
306335 อนุกรมวิธานสัตว์และการอนุรักษ์สภาพตัวอย่างสัตว์
สมการเชิงอนุพันธ์
302111 แคลคูลัส 1
ทฤษฎีความน่าจะเป็น
สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง

รศ.มานพ ชัยดิเรก
รศ.ดร.อำพล ธรรมเจริญ
รศ.ดร.อำพล ธรรมเจริญ
ผศ.ดร.สุรางคณา ธรรมลิขิต
ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา
ผศ.ดร.วรรณ์ทนา ภาณุพินทุ
ผศ.ดร.วรรณ์ทนา ภาณุพินทุ
ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู
ผศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
FACULTY OF

ชื่อตำรา

SCIENCE

ลำดับ

7. โครงการผลิตและการพัฒนาสื่อการศึกษา
ชื่อสื่อที่ผลิตและพัฒนา

ผู้จัดทำ

1

E - learning และ powerpoint ICT

คณาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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E - learning Internet Technology and Service

อ.อธิตา โชคอนันรัตนา
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ลำดับ

3

โครงการสร้างแบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยความรู้ที่จำเป็นสำหรับวิชาแคลคูลัส 1

4

การพัฒนาการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและวิจัยเป็นฐาน

อ.เสาวรส ศรีสุข
นางพรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล
ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
นางสาวสหัทยา รัตนะมงคลกุล
ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์
ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล

8.1 โครงการวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับประเทศ

FACULTY OF

SCIENCE

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย

ชื่อการประชุม และสถานที่จัดประชุม

Nadtaya Mongkol
Ekaruth Srisook
Kloakwan Srisook

The inhibitory effect of NAMDA derivatives on LPS - induced The 4th BUU Grad. Research Conference, March
nitric oxide production in murine macrophage RAW264.7 are 13, 2008, Burapha University
mediated by heme - oxygenase - 1

ผศ.นิรันดร์ วิทิตอนันต์

สมบัติโฟโตคะตะไลติคและไฮโดรฟลิกของฟลมบางไททาเนียมไดออกไซดที่ งานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี
เคลือบดวยวิธีดีซีรีแอกตีฟมกนีตรอนสปตเตอริง
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

ผศ.นิรันดร์ วิทิตอนันต์

การเตรียมกระจกสะท้อนความร้อนแบบ TiO2 / Ag - alloy / TiO2

งานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

อ.วิทวัส พันธุมจินดา
อ.วัชชัย เอี่ยมไพโรจน์
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา
ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
P.Japichom and K.Chinnasarn

KuiSci collaborative software using PHP framework

The 2nd National Conference on Information
Technology 2008 (NCIT2008), Bangkok,
Thailand, November 2008.

Vocal extraction from music using blind source separation

The 6th Joint Conference on Computer Science
and Software Engineering, (JCSSE2009), Phuket,
May 7 - 9, 2009.

W.Chanprakon
K.Chinnasarn

Tropical cyclone prediction using Fuzzy rule-based method

The 6th Joint Conference on Computer Science
and Software Engineering, (JCSSE2009), Phuket,  
May 7 - 9, 2009.

S.Pota
S.Rasmequan
K.Chinnasarn

Recognition of numeric of index contour lines from scanned Annual Symposium on Computational Science
topographic maps using image processing and density based and Engineering, (ANSCSE 2009), Kasetsart
clustering techniques
University, Bangkok, Thailand, March 2009.

น.ส.ประวี ปาลัครกุล
น.ส.อนิษรา จูเจี่ย
Prasert Meeratana
Prasert Sobhon

Apply rule - based technique for classifying/evaluating and National Computer Science and Engineering
simulation times of the processes based on LEAN Theorem Conference, (NCSEC2008) Pattaya, Thailand,
November 19 - 21, 2008.
DTS-SOM: the growing hierarchical self-organizing map for National Computer Science and Engineering
approximating the number of subclusters
Conference, (NCSEC2008) Pattaya, Thailand,
November 19 - 21, 2008.
Preliminary computer system breakdown diagnosis with NLP National Computer Science and Engineering
Conference, (NCSEC2008) Pattaya, Thailand,
November 19 - 21, 2008.
A system for factor analysis on organizational improvement The 2nd National Conference on Information
Technology 2008 (NCIT2008), Bangkok, Thailand
that comply with TPM
November 2008.
Serotonin immunoreactivity in developing oocyte of the giant Annual Symposium of the TRF and CHE researchers,
freshwater prawn, Macrobranchium rosenbergii
Petchburi,Thailand, October, 2008

Jantanee Noparat - arpakul
Sutiratt Poonprasert
Ardool Meepool

Development of vitelline cell in pancreatic fluke, Eurytrema The 34th Congress Science and Technology
pancraticum
of Thailand, Queen Sirikit National convention
center, Bangkok, Thailand, October 31 - November
2, 2008

Ardool Meepool
Noppawon Poulpanich
Chanawat Tuntiwaranurak
Jantanee Noparat - arpakul
Rangsima Sootanan
Kashane Chalermwat
C. Thawornthira
K. Hgamsom
J. Jantanee Noparat-arpakul
R. Sootanan
A. Meepool
ผศ.ดร.จันทรวรรณ แสงแข
นายเกียรติศักดิ์ เสนาพล

A study of the gametocyst of Nematopsis by scanning electron The 34th Congress Science and Technology
of Thailand, Queen Sirikit National convention
microscope
center, Bangkok, Thailand, October31 - November
2, 2008

Sawipa Ruttanakorn
Prasert Meeratana
Kasame Chatawan
Peter Hanna
Apichart Suksamran
Sangdoune Naksuwon
Sasivimol Pitipornchai
Prasert Sobhon

Micro morphology of Au-thin film cross - section by
SEM technique
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ดร.อุรีรัฐ (วัฒนชนม์) สุขสวัสดิ์ชน
ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน

ชื่อการประชุม และสถานที่จัดประชุม

The 34th Congress Science and Technology
of Thailand, Queen Sirikit National convention
center, Bangkok, Thailand, October31 - November
2, 2008

Antiproliferation nd apoptosis of crude extract of Andrographis การป ระชุ ม วิ ช าการป ระจำป  การแพทยแ ผนไทย
paniculata Nees. on human breast adenocarcinoma cells
การแพทยทางเลือกแหงชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 2 - 4
(MCF - 7) in Vitro
กันยายน 2552 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
Hormonal induction of ovarian development, sex differentiation The 32nd AAT Conference 29 April - 1 May,
and molting of the giant freshwater prawn, Macrobrachuim 2009 Rayong
rosenbergii

FACULTY OF

S.Ubalee
K.Chinnasarn

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย

SCIENCE

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผู้วิจัย

FACULTY OF

SCIENCE
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Prasert Meeratana
Sawipa Ruttanakorn
Kanokphan Wongprasert
Sangdoune Naksuwon
Sasivimol Pitipornchai
Prasert Sobhon
Sireeporn Samutsan
Verapong Vuthiphandchai
Subuntith Nimrat
ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย

ชื่อการประชุม และสถานที่จัดประชุม

Effects of serotonin and methyl farnesoate on fecundity and “นักวิจัยรุนใหม...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งท ี่ 9
offspring sex differentiation of the giant freshwater prawn, วันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมฮอลิเดยอินน 
Macrobrachuim rosenbergii de Man
รีสอรท รีเจนท บีช ชะอำ, เพชรบุรี

Incidence of pesticide contamination in dry seafood products Trends in Environmental Health and Toxicology
collected from Chonburi Province, Thailand
Research June 27 - 28, 2009 The Convention
Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok,
Thailand
Synthesis of porous poly (styrene - divinyl benzene) by suspension Proceeding The 5th Thailand Materials Science
and Technology Conference, Materials Technology
polymerization
for Climate Change, September 16 - 19, 2008
Proceeding The 34th Congress on Science and
Technology of Thailand , October 31 – November
2, 2008

ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง

การสังเคราะห์mini - ciguatoxin

นายมรกต กระจ่าง
ผศ.ดร.เศรฐวัชร ฉ่ำศาสตร์
ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
Perwira IY
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
น.ส.ธีรนาถ สุวรรณเรือง
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
ดร.นิตยา ไชยเนตร
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
นายกิตติคุณ โชติมงคล
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
ผศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
น.ส.สิรีพร สมุทรเสน
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
Irawan I
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
Irawan H
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์

ผลของแหลงไนโตรเจนตอการเจริญและการผลิตเอนไซนกลูโคอะไมเลส การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ของเชื้อรา Aspergillus ortzae LK - 90 โดยใชอาหารเหลว
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 4 วันที่ 13 มีนาคม 2552
Medicinal plant extract supplemented to cryopreservation of The 4th Buu Grad. Research Conference 2009
African catfish sperm.
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13 มีนาคม
2552
Accumulation of tributyltin and imposex in Babylonia areolata The 4th Buu Grad. Research Conference 2009
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13 มีนาคม
at Ao Udom Chon Buri, Thailand
2552
Evaluation of synthetic dyes contaminated in dry seafood The 4th Buu Grad. Research Conference 2009
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13 มีนาคม
distributed in Chon Buri tourist areas, Thailand
2552
Evaluation of pesticide residues contaminated in dry seafood The 4th Buu Grad. Research Conference 2009
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
products distributed in Chon Buri Province, Thailand
วันที่ 13 มีนาคม 2552
Effect of medicinal plant extracts in chilled storage of African The 4th Buu Grad. Research Conference 2009
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
catfish (Clarias gariepinus) sperm
วันที่ 13 มีนาคม 2552
The development of simple extender for chilled storage on The 4th Buu Grad. Research Conference 2009
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13 มีนาคม
common carp (Cyprinus carpio) sperm
2552

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย

ชื่อการประชุม และสถานที่จัดประชุม

น.ส.ธีรนาถ สุวรรณเรือง
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
ดร.นิตยา ไชยเนตร
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์

Relationship between the occurrence of imposex and tributylin การประชุมวิชาการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 8
levels in Babylonia areolata studied in Chon Buri marina, วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2552
Thailand
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา

Suwannaruang, T
Vuthiphandchai V
Chaiyanet N
Nimrat S

Toxicity of organotin concentrations on sperm motility of การประชุมทางวิชาการเรื่อง Trends in
spotted Babylon (Babylonia areolata) in Laem Chabang Harbour, Environmental Health and Toxicology Research.
Chon Buri, Thailand
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2552, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์,
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

Chotmongcol K
Vuthiphandchai V
Nimrat S.

Detection of synthetic dyes in dry seafood products by synthetic การประชุมทางวิชาการเรื่อง Trends in
dye’s test kit
Environmental Health and Toxicology Research.
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2552 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Samutsan S,
Vuthiphandchai V
Nimrat S.

Incidence of pesticide contamination in dry seafood products การประชุมทางวิชาการเรื่อง Trends in
collected from Chon Buri Province, Thailand
Environmental Health and Toxicology Research.
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2552 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Cryopreservation technology of shrimp
Agricultural Biotechnology for Better Living
and a Clean Environment, 22 - 25 September,
Queen Sirikit National Convention Center,
Bangkok, Thailand
Three dimensional modeling of tumor growth : In the presence The 2nd Annual Meeting and International
of immune response
Conference. 9 - 10 March 2009. Faculty of Science, Naresuan University, Thailand

Vuthiphandchai V.
Nimrat S.
ดร.อังคณา บุญดิเรก
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ชื่อผู้วิจัย

8.2 โครงการวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อการประชุม และสถานที่จัดประชุม

Kloakwan Srisook
Mullika Palachot
Ekaruth Srisook

Ethyl acetate extract of Citrus quadrangularis Linn. Inhibits nitric The 9th International Congress on
oxide production via heme oxygenase - 1 in LPS - stimutated Cell Biology, October 7 -10 2008, COEX,
macrophages
Seoul, Korea

Ekaruth Srisook
Kloakwan Srisook
Supatra Karnkla
Nadtaya Mongkol
Nadtaya Mongkol
Kloakwan Srisook

Structure - activity relationships and inhibitory effect of ferulic acid
derivatives on LPS-induced nitric oxide production via activation of
heme - oxygenase - 1

The 9th International Congress on Cell
Biology, October 7 - 10 2008, COEX,
Seoul, Korea

In vitro DNA damage induced by monobutyltin

International Symposium on Recent
Trend in Environmental Pollution and
Impact

Sasithorn Uttatree
Jitima Charoenpanich

A novel thermophilic-organic solvent stable lipase from Acinetrobacter The 21st Society for Biotechnology
of Thai Society for Biotechnology.
baylyi isolated from marine sludge in Angsila
September 24 - 25, 2009, Bangkok,
Thailand
FACULTY OF

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย

SCIENCE

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผู้วิจัย
Sasithorn Uttatree
Jittima Charoenpanich

ANNUAL REPORT
2009

54

Chutima Thanosit
Jittima Charoenpanich
Kanokhathai buranasilp
Jittima Charoenpanich

Nutritional requirements and physical factor affecting the production of The 21st Annual Meeting and Internaorganic solvent-tolerent lipase by Acinetrobacter baylyi
tional Conference of Thai Society for
Biotechnology September 24 - 25, 2009,
Bangkok, Thailand
Isolation and characterization of thermostable lipase from Aeromonas The 21st Annual Meeting and International Conference of Thai Society for
sobria
Biotechnology September 24 - 25, 2009,
Bangkok, Thailand
Cell immobilization of an acrylamide - degrading Enterobacter aerogenes The 21st Annual Meeting and International Conference of Thai Society for
screened from domestic waste water
Biotechnology September 24 - 25, 2009,
Bangkok, Thailand
Secretion of organic solvent - stable lipase and protease by organic International Symposium on Recent
solvent - tolerant bacteria screened from marine sluge in Angsila
Trend in Environmental Pollution and
Impact

N. Denwattana
T. Iempairote
A. Chokananrattana
V. Sornlertlamvanich

Knowledge unifying initiator for poll: KuiPOLL

อ.ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา
ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช

Questionnair builder in KuiPOLL (The best of paper of information The 5th National Conference on Computing
and Information Technology. King
technology field)
Mongkut’s University of Technology
North Bangkok, Thailand, May 2009.
Application of data mining technique with meteorological records in The 6th International Joint Conference
on Computer Science and Software
Thailand
Engineering (JCSSE2009). Phuket, Thailand
May 2009.
KuiSci collaborative and collective intelligence software
The 3rd Asian Semantic Web Conference
(ASWC2008): Collective Intelligence
Workshop, Bangkok Thailand,
December 2008.
Effects of monovalent and bivalent vaccines from Photobacterium The Second UKM-UI Joint Seminor
damselae subsp. damselae and Vibrio harveyi on innate immune sytem 22-23 June, 2009 Faculty of Science
of the Asian Seabass, Lates calcarifer
and Technology, Universiti Kebangsaan,
Malaysia
Suppression of endogenous hRIP gene expression by miRNA
เวียดนาม

T. Iempairote
N. Denwattana
V. Sornlertlamvanich
Rani Sasmita
Prapasiri Kanchonopas - Barnette
Kashane Chalermwat
ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส
ดร.วันศุกร์ เสนานาญ
อ.ชฎาพร นุชจังหรีด
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Sasithorn Uttatree
Somrit Nokpheung
Jittima Charoenpanich

น.ส.ยุพดี อมรพงศาพันธ์
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา
อ.ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์

SCIENCE

ชื่อเรื่องผลงานวิจัย

The 3rd International Conference on
Knowledge Generation, Communication
and Management (KGCM 2009). Orlando,
Florida, USA

Abundance and gonadal development of whiteleg shrimp (Litopenaeus อิตาลี
vannamei) escaped from farms into coastal areas of Eastern Thailand
Prevalence and molecular characterization of human and bovine
เยอรมนี
Cryptosporidium isolates in Thailand

ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
ผศ.ดร.สุชญา ผ่องใส

Suwanaruang T
Vuthiphanchai V
Nimrat S
Juntaropakorn M
Intarachart A
Thai - Eng C
Vuthiphanchai V
Nimrat S
Sopon A
Rungsupa S
Nimrat S
Nimrat S
Suksawat S
Vuthiphanchai V

Growth of and threats to green mussels (Perna viridis Linnaeus) in
Sriracha Bay, Chonburi, Thailand in relation to pathogenic organisms
and water quality factors
A development of high volume rice husk ash usage in alumino-silicate
material
Analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in tea samples by gas
chromatography/flame ionization detector

สหรัฐอเมริกา

Structure-activity relationships and inhibitory effect of ferulic acid
derivatives on LPS - Induced nitric oxide production via activation
of heme oxygenase - 1
Characteristic of CACVD diamond surface layer by hydrogen
termination

The 9th International Congress on Cell
Biology

ญี่ปุ่น
The International Conference on Tea
Production and Tea Products, November
26 - 28, 2008.
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ผศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
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The 7th International Conference on
Materials Proceeding for Properties and
Performance

Imposex in Babylonia areolata  and tributyltin levels in sediments, Symposium on Recent International
seawater and tissues of B. areolata at Laem Chabung Port station, Trend in Environmental Pollution and
Chonburi, Thailand
Impact 2009, 4 - 6 March, Burapha
University, Chon Buri, Thailand.
Pollution of oil and grease in Chonburi coastal areas, Thailand
International Symposium on Recent
Trend in Environmental Pollution and
Impact 2009, 4 - 6 March, Burapha
University, Chon Buri, Thailand.
recirculation system in Thai abalone (Haliotis asinina) culture at  
Koh Sichang, Chonburi, Thailand
Organic sludge treatment and impact in marine shrimp cultivation

International Symposium on Recent
Trend in Environmental Pollution and
Impact 2009, 4 - 6 March, Burapha
University, Chon Buri, Thailand.
International Symposium on Recent
Trend in Environmental Pollution and
Impact 2009, 4 - 6 March, Burapha
University, Chon Buri, Thailand.
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การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมหาวิทยาลัยบูรพา
จากการรวบรวมขอมูลจากภาควิชา/หนวยงานภายใน คณะวิทยาศาสตรไดประเมินตนเอง ตามตัวบงชี้คุณภาพใน 9
องคประกอบตามมาตรฐานการอุดมศึกษาประจำปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552) พบวา ไดคะแนน
เฉลี่ยในแตละองคประกอบดังตาราง

องค์ประกอบที่
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ  
2. การเรียนการสอน  
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย  
5. การบริการวิชาการแก่สังคม   
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ    
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม 9 องค์ประกอบ

คะแนนเฉลี่ย
2.50
1.85
2.00
2.80
2.50
2.00
2.67
3.00
3.00
2.39

การบริการวิชาการ
งานด้านบริการวิชาการ

กิจกรรม (จำนวน) งบประมาณ (บาท)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมจากงบประมาณเงินรายได้
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมจากงบประมาณแผ่นดิน
โครงการที่ได้รับจากการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
บทความวิชาการเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์
รวม

51
1
5
91
56
204

6,960,370
130,000
571,000
7,736,370
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ในปงบประมาณ 2552 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีการใหบริการแกสังคมในหลายรูปแบบ เพื่อเปนการนำ
องคความรูในสาขาตาง ๆ เผยแพรออกสูสังคม มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การจัดการฝกอบรม / สัมมนาทาง
วิชาการ การเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ และบทความวิชาการเผยแพรทางสิ่งพิมพ มีดังนี้
57

โครงการบริการวิชาการแกสังคมเงินงบประมาณเงินรายได

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

ผู้รับผิดชอบ

โครงการการวเิ คราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ ระบบทะเบียน ผศ.ดร.นวลศรี เด่นวัฒนา
ศิษยเกา ระบบการจัดการภาระงานสอน และระบบการจัด อ.วิทวัส พันธุมจินดา
ตารางเรียน / สอนรายสัปดาห ของสถาบันพ ระบรมราชชนก อ.วรวิทย์ วีระพันธุ์
อ.อธิตา โชคอนันต์รัตนา
โครงการการติดตั้งระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอรแมขาย ผศ.ดร.นวลศรี เด่นวัฒนา
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีต รัง
อ.ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์
อ.อธิตา โชคอนันต์รัตนา
โครงสร้างร่างกายมนุษย์
ผศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
ดร.วิทูร ขาวสุข
ดร.ศิริพร จำเนียนสวัสดิ์
สุขภาพดีเริ่มที่ธาตุ
ผศ.กนกนุช นรวรธรรม
ดร.อยู่เย็น ซื้อจ้าง
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
ความสำคัญของจุลชีพที่อาศัยอยู่เป็นชุมชนไบโอฟิล์ม
ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส
อ.กุลวรา พูลผล
มะเร็ง มหันตภัยร้ายของผู้หญิง
อ.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
โครงการวัดปริมาณแคดเมียมในปลาทะเล
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอนุกรมวิธานของฟองน้ำ
รศ.ดร.คเชนทร เฉลิมวัฒน์
โครงการตรวจวิเคราะหปริมาณเหล็ก แมงกานีส และโครเมียม ผศ.ดร.สุวรรณา ภาณุตระกูล
ในน้ำจากพื้นทีช่ ายฝงทะเลทั่วประเทศไทย
โครงการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอของวาฬและโลมา
ภาควิชาวาริชศาสตร์
วิเคราะห์โปรตีนและความชื้น (คุณปัทมา สพโชค)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

งบประมาณ (บาท)
-

4,000

3,640
8,300
3,760
80,000
75,000
253,800
26,600
2,000
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

วิเคราะห์ความชื้นโปรตีนและเกลือ (คุณไพรสัณฑ์ สมบูรณ์)
วิเคราะห์ค่าสี (Tida Tech Co.,Ltd.)
วิเคราะห์ความหนืดของแป้งข้าว (Kellogg Co.,Ltd.)
วิเคราะห์ความชื้นโปรตีนและเกลือ (คุณปัทมา สพโชค)
วิเคราะห์ปริมาณเกลือ (คุณปัทมา สพโชค)
วิเคราะห์ความหนืดของแป้งข้าว (Kellogg Co.,Ltd.)
วิเคราะห์ค่าสี (Tida Tech Co.,Ltd.)
วิเคราะห์ค่าสี (Tida Tech Co.,Ltd.)
ให้คำปรึกษา (บ.เจริญดี)
วิเคราะห์ค่าสี (Tida Tech Co.,Ltd.)
วิเคราะห์ค่าสี (Tida Tech Co.,Ltd.)
วิเคราะห์ Vit.C+Texture (โครงการวิจัย)
วิเคราะห์ Aw (คุณอารี วงศ์ศรี)
วิเคราะห์ Yeast & Mold (คุณอาภัสรา แสงนาค)
วิเคราะห์ค่าสี (คุณอาภัสรา แสงนาค)
วิเคราะห์ pH, ความชื้น ((Tida Tech Co.,Ltd.)
ขอใช้เครื่องวัดสี (คุณศิลาลักษณ์ กลั่นพจน์)
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

30
31

โครงการอบรมการทำเค้กชิฟฟอน
โครงการดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และเว็บไซตของ
วิทยาลัยการสาธารณสุขส ิรินธร จังหวัดขอนแกน
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการใชงานซอฟตแวร
โอเพนซอรส สำหรับนิสิตข าราชการ และบุคคลทั่วไป
ประจำป 2552
โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ และระบบกำกับง บประมาณ
สำหรับสถาบันพระบรมราชชนก ของวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดขอนแกน
โครงการความรวมมือในการพัฒนาและดูแลระบบ
Thai Mirror-site for Open Source Software (TMOSS)
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ Knowledge and Smart
Technologies (The Conference on Knowledge and
Smart Technologies หรือ KST 2009)

32
33
34
35
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ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
1. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร  
   ม.บูรพา
2. หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและบมเพาะ
   วิสาหกิจ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งบประมาณ (บาท)
1,500
500
1,600
1,500
500
800
1,000
1,000
500
500
5,100
600
4,900
5,000
1,000
15,800

14,400
600,000

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1,060,000

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1,000,000

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

600,000

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

211,000

โครงการพัฒนาแขงพ ัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย ครั้งท ี่ 12 (NSC2010)
โครงการการฝกอบรม
เรื่อง Internet Technologies for Engineers and Scientists
โดยผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
โครงการอบรมเชิงป ฏิบัติการ เรื่อง การสรางโมเดลและ
แอนิเมชั่นดวย Blender งานสัปดาหวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบ ูรพา
โครงการจัดประชุมท างวิชาการนานาชาติ
(International Symposium on Recent Trend
in Environmental Pollution and Impact)
โครงการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของวาฬ และโลมา
โครงการวัดปริมาณแคดเมียมในปลาทะเล
โครงการตรวจวิเคราะหปริมาณเหล็ก แมงกานีสและโครเมียมใน
น้ำจากพื้นที่ชายฝงทะเลทั่วประเทศ
โครงการตรวจวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในน้ำทะเลจากพื้นที่
ชายฝงทะเลทั่วประเทศไทย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง
“Atomic Force Microscope ในงานวิจัยร ะดับนาโน”
(Atomic Force Microscope in Nano - Scale Research)
โครงการความรวมมือทางดานวิชาการ ในการจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนดานวิทยาศาสตร  และ
คณิตศาสตร ระดับม ธั ยมศึกษาตอนตน ประจำปก ารศึกษา 2551
(คายที่ 2)
โครงการคายวิทยาศาสตรเคลื่อนที่ ครั้งท ี่ 18
ประจำปงบประมาณ 2552
โครงการคายวิชาการ ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบ ูรพา
โครงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค
ประจำป 2552
โครงการอบรมเชิงป ฏิบัติการ เรื่อง การสรางสื่อก ารเรียน
การสอนวิทยาศาสตร สำหรับค รูมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการจั ด งานแ ถลงข า ว การจั ด การป ระชุ ม วิ ช าการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งท ี่ 35 (วทท 35)
ประจำป 2552
โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา ของมูลนิธิ สอวน.
คายที่ 1 ปการศึกษา 2552

37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51

งบประมาณ (บาท)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

350,000

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

38,000

59
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

15,000

ภาควิชาวาริชศาสตร์

76,500

ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์

26,600
80,600
253,800

ภาควิชาวาริชศาสตร์

409,840

ภาควิชาฟิสิกส์

12,600

งานบริการการศึกษา

72,930

งานกิจการนิสิต

90,000

งานกิจการนิสิต

188,000

งานบริการการศึกษา

800,000

งานบริการการศึกษา

250,000

คณะวิทยาศาสตร์
งานบริการการศึกษา
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ผู้รับผิดชอบ

52,000
260,200

FACULTY OF

ชื่อโครงการ

SCIENCE

ลำดับ

โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

1

โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2552

งานบริการการศึกษา

130,000
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60 โครงการบริการวิชาการแกสังคมเงินสนับสนุนจากแหลงทุนอื่น
ลำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งทุน

NSC
คณาจารย์ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โอลิมปิค
คณาจารย์ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์
TMOSS
ห้องปฏิบัติการวิจัย linux
KST 2009
ห้องปฏิบัติการวิจัย KST
ประชาสมั พันธโครงการพฒ
ั นากำลังคนดานวิทยาศาสตร  1. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร
(ทุนเรียนดวี ิทยาศาสตรแหงป ระเทศไทย)
   ม.บูรพา
2. คณะวิทยาศาสตรม.มหิดล

NECTEC
สอวน.
SIPA
NECTEC+sponsor
คณะวิทยาศาสตร์
ม.มหิดล

งบประมาณ
(บาท)
337,500
211,000
22,500

การเปนวิทยากรและการบรรยายพิเศษ
ลำดับ

สถานที่

ชื่อผู้ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนา)
ม.เกษตรศาสตร

ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

อาคารบรรเจิด คติการ (พัฒนา)
ม.เกษตรศาสตร์
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
การจดั การเรียนการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย คายองครวมเครือขายการศึกษา
วัดสมมติเทพฐาปนาราม
กรมหลวงชุมพร
BIOTEC
ความกาวหนาในการพัฒนาเทคนิค
BIOTEC
การเก็บรักษาเซลลสืบพันธุกุง
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ราในป่าชายเลน
ภาควิชาวาริชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีการเก็บรักษา
เทคโนโลยีแหงชาติ จ.ปทุมธานี
เซลล์สืบพันธุ์สัตว์
เทคโนโลยีแหงชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคนิคและวิธีเขียนขอเสนอโครงการ โรงแรมเอส เอส บางแสนบีช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิจัย
พระนคร
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วิทยากรโครงการคา ยโอลิมปกว ชิ าการ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
สาขาคณิตศาสตร คายที่ 1

ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

ชีววิทยาศาสตรกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม

2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ

5
6
7
8
9
10
11
FACULTY OF

เรื่อง

1

3
4

SCIENCE

องค์กร/หน่วยงานที่จัด

ดร.นิตยา ไชยเนตร
ดร.นิตยา ไชยเนตร
ดร.นิตยา ไชยเนตร
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
ผศ.ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์
รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
รศ.ดร.วีรพงศ วุฒพิ ันธุชัย
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน
ผศ.นิรันดร์ วิทิตอนันต์
รศ.มานพ ชัยดิเรก
รศ.ดร.อำพล ธรรมเจริญ
ผศ.ดร.อรรถพล แกวขาว
อ.อรรณพ แกวขาว

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สถานที่

การสรางขอสอบคณิตศาสตรระดับ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ชวงชั้นที่ 2 และ 3 ฉบับภาษาอังกฤษ และโรงแรมกานตมณี พาเลซ

การสาธิตก ารสอนวิชาคณิตศาสตร 
ชั้นม ัธยมศึกษาปที ่ 1
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หลักสูตรและเทคนิคการสอน
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
หลักสูตรและเทคนิคการสอนวิชา
จังหวัดเพชรบุรี
คณิตศาสตร
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 และบรรยาย
สรุปเรื่องหลักสูตรและเทคนิคการสอน
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
หลักสูตรและเทคนิคการสอน
โดยการสาธิตก ารวิชาคณิตศาสตร 
ชั้นม ัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ หอวัง  สาธิตก ารสอนวิชาคณิตศาสตร 
นนทบุรี
ชั้นม ัธยมศึกษาปที ่ 1 และบรรยาย
สรุปเรื่องหลักสูตรและเทคนิคการสอน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การใชโปรแกรม Microsoft Excel
ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนบ้านค่าย
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกช ลบุรี อบรมครูผูสอนคณิตศาสตร 
เขต 1
ระดับม ัธยมศึกษาตอนปลาย
(หลักสูตรที่ 2)
โรงเรียนจฬุ าภรณราชวทิ ยาลัย  ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบื้องต้น
ชลบุรี
ฝายวิจัยและบัณฑิตศ ึกษา 
เทคนิคการทำเอกสารนำเสนอโดย
คณะวิทยาศาสตร 
โปรแกรม powerpoint
และภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร วิธีการใชโปรแกรม powerpoint 
สำหรับก ารนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
คณะ Logistic
การพัฒนาเว็บสำหรับเจ้าหน้าที่
Microsoft
การใช IT อยางไรใหเกิดป ระโยชนสูงสุด
ในชวงเศรษฐกิจถดถอย
คณะพยาบาลศาสตร 
Fetal growth, development and
มหาวิทยาลัยบ ูรพา
anomalies
คณะวิศวกรรมศาสตร 
Pathological changes of mouse
มหาวิทยาลัยบ ูรพา
tissue after selenium instillation
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
จังหวัดชลบุรี

ชื่อผู้ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
รศ.ดร.อำพล ธรรมเจริญ

โรงเรียนศรีพฤฒา

ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว
ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว

ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว
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สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ ื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนศรีพฤฒา

เรื่อง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง  ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว
นนทบุรี
โรงเรียนชลกันยานุกูลมหาวิทยาลัย อ.จตุภัทร เมฆพายัพ
กรุงเทพ
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
รศ.มานพ ชัยดิเรก
โรงเรียนบ้านค่าย
รศ.มานพ ชัยดิเรก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี รศ.มานพ ชัยดิเรก
เขต 1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชลบุรี
อาคาร BS4202, BS6207

รศ.มานพ ชัยดิเรก
อ.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน

ห้อง FE102

อ.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน

อาคารสิรินธร
อาคารสิรินธร

อ.อธิตา โชคอนันต์รัตนา
ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
N2306/1
ห้อง M201
อาคารเกษมจาติกวณิช
ห้อง MS 602 - 603
อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผศ.ดร.ดวงฤดี
เชิดวงศ์เจริญสุข
ผศ.ดร.ดวงฤดี
เชิดวงศ์เจริญสุข
ผศ.ดร.ดวงฤดี
เชิดวงศ์เจริญสุข
อ.วิทูร ขาวสุข
อ.จิรสุดา นาคเอี่ยม
อ.สมใจ อภิเศวตกานต์
อ.วิโรจน์ มิตรานนท์

FACULTY OF

12

องค์กร/หน่วยงานที่จัด

SCIENCE

ลำดับ

ลำดับ
31

องค์กร/หน่วยงานที่จัด

32

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
มหาวิทยาลัยบ ูรพา
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

33
34

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย

35

สถาบันพระบรมราชชนก

36

บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาศาสตรกับการพัฒนา
อุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี ติวคณิตพิชิต O - NET
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  การทำงานของโปรแกรม
ชลบุรี
ระบบสารบรรณ
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37
38
39

FACULTY OF

อ.จิรสุดา นาคเอี่ยม
อ.วิทูร ขาวสุข
ดร.จอมใจ สุกใน
ดร.อภิญญา นวคุณ
ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์
ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์
โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่มหาวิทยาลัย
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ผศ.ดร.วารี เนื่องจำนงค์
ค่ายวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงแบบองค์รวม ศูนย์วจิ ยั เกษตรหลวงชุมวาง
ผศ.พงษ์รัตน์
จ.เชียงใหม่
ดำรงโรจน์วัฒนา
การประชุมเชิงป ฏิบัติการเพื่อการ
วิท ยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา
พัฒนาบุคลากรใหสามารถใชและ
จ.ชลบุรี
อ.วิทวัส พันธุมจินดา
บริหารการจัดการระบบทะเบียนและ
ประมวลผลทไี่ดพัฒนาเพิ่มได

ใหคำปรึกษาแนะนำและแกปญหา
ในการใชระบบสารสนเทศ

41

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์

42
43

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์
ม.ราชภัฎรำไพพรรณี

44

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

สายน้ำตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพ อเพียง
เทคนิคชีวววิทยาในเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อก ารจัดการศึกษา

45

บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย)  การใชไอทีอ ยางไรใหเกิดป ระโยชนสูงสุด
จำกัด
ในชวงเศรษฐกิจถ ดถอย
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ติวเสริมเพิ่มพื้นฐานวิทยาศาสตร
สูนานาชาติ (IMSO)
วิทยาลัยการสาธารณสุขส ิรินธร  การประชุมเชิงป ฏิบัติการเพื่อการ
ชลบุรี
พัฒนาบุคลากรใหสามารถใชและ
บริหารการจัดการระบบทะเบียนและ
ประมวลผลทไี่ดพัฒนาเพิ่มได
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
การสะสมคารบอนและการปลดปลอย
กาซคารบอนไอออกไซดในพื้นที่ชุมน้ำ
สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
โปรแกรมตนแบบระบบ
“ระบบฐานขอมูลส ำหรับก ารประเมินผล
การจัดการศึกษาของประเทศ”

48
49

ชื่อผู้ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

หอง MS 607
อาคารวิทยาศาสตรการแพทย
โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี ค่ายที่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
1 ปีการศึกษา 2551

สถาบันพระบรมราชชนก

47

สถานที่

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

40
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เรื่อง

ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน

ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชลบุรี
สถาบันพระบรมราชชนก

ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว
น.ส.ศยามล วัฒนทอง

ห้องประชุม
อบต. น้ำก้อ จ.เพชรบูรณ์
ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์
ม.ราชภัฎรำไพพรรณี
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ผศ.นวลศรี เดนวัฒนา
อ.วิทวัส พันธุมจินดา
น.ส.ศยามล วัฒนทอง
อาจารย์นุชจรินทร์ แกล้วกล้า
อ.นุชจรินทร์ แกล้วกล้า
รศ.ดร.บัญญัติ สุขศรีงาม

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

ผศ.นวลศรี เดนวัฒนา
อ.วิทวัส พันธุมจินดา
คุณปญ
 ญารตั น ชูวทิ ยสกุลเลิศ
ผศ.ดร.สุรางคณา ธรรมลิขิต

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

รศ.ดร.วารี เนื่องจำนงค์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ผศ.นวลศรี เดนวัฒนา
ชลบุรี
อ.วิทวัส พนั ธุมจ ินดา 
และคณะ
ต.น้ำกอ ต.ฝายนาแซง ต.หลมสัก อ.นุชจรินทร์ แกล้วกล้า
จ.เพชรบูรณ
โรงแรมชลจันทร พัทยา รีสอรท ผศ.ดร.สุรางคณา ธรรมลิขิต
จ.ชลบุรี
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ค่ายองค์รวม
การประชุมส มั มนาการจดั การเรียนการ
สอนแบบโครงงานโดยใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อใหกับครู-อาจารย ชาวตางชาติ
โรงเรียนชลราษฎอำรุง
โครงการสงเสริมความสามารถพิเศษ
นักเรียน ม.4 สาขาวิชาเคมี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชลบุรี
ชั้นปที่ 1 ศึกษาวิชาอินทรียเคมี
โรงเรียนชลราษฎอำรุง
โครงสรางของเซลลที่ศึกษา
ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เรียนฟสิกสอยางไรใหสนุก เขาใจ และ
ชลบุรี
ประสบความสำเร็จ
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
หลักและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แกปญหานักเรียนที่มีปญหา
ทางการเรียน
คณะพยาบาลศาสตร์
Fetal growth, development and
anomalies
โรงเรียนจฬุ าภรณราชวทิ ยาลัย  ปฏิบัติการย้อมสีเซล์เม็ดเลือดขาว
ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  การสังเคราะหดวยแสงและการหายใจ
ชลบุรี
ระดับเซลล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย แคลคูลัสสำหรับฟิสิกส์
ชลบุรี
สถาบันพระบรมราชชนก
ประชุมเชิงป ฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคลากรใหสามารถใชและบริหาร
จัดการระบบเบียนและประมวลผล
สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รวมเปนที่ปรึกษาของคณะทำงาน
บูรณาการระบบขอมูลการวิจัย
ของ วช.
สนง.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาชลบุรี
อบรมครูผูสอนคณิตศาสตร 
เขต 1
ในระดับม ัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนจฬุ าภรณราชวทิ ยาลัย  แคลคูลัสสำหรับฟิสิกส์
ชลบุรี
สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ
การประยุกต์ใช้นิวไคลด์เสถียร
ในสิ่งแวดล้อม
สถาบันพระบรมราชชนก
นำเสนอความกา วหนาก ารพฒ
ั นาระบบ
การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา
ปการศึกษา 2553
สถาบันพระบรมราชชนก
นำเสนอความกา วหนาก ารพฒ
ั นาระบบ
การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา
ปการศึกษา 2553
ม.เทคโนโลยีร าชมงคลตะวันออก  การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ชลบุรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สถานที่

ชื่อผู้ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

ดร.นิตยา ไชยเนตร
ดร.นิตยา ไชยเนตร

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  ดร.จงกลนี จงอร่ามเรือง
ชลบุรี
นายนิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ผศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุรี
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

ดร.สรายุธ เดชะปัญญา

คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.ดวงฤดี
เชิดวงศ์เจริญสุข
ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชลบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จ.ชลบุรี
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โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย

เรื่อง

รศ.มานพ ชัยดิเรก

อ.ศิริพรรณ บรรหาร
ดร.สรายุธ เดชะปัญญา
ผศ.นวลศรี เดนวัฒนา
อ.วิทวัส พันธุมจ ินดา

สนง. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อ.ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต 1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชลบุรี
สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ

รศ.มานพ ชัยดิเรก
ดร.สรายุธ เดชะปัญญา
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี

โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอรพอรต  ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา
กรุงเทพฯ
โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอรพอรต  อ.วิทสัส พันธุมจินดา
กรุงเทพฯ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ชลบุรี

ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์

FACULTY OF
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องค์กร/หน่วยงานที่จัด
สถาบันพระบรมราชชนก

เรื่อง

สถานที่

นำเสนอความกา วหนาก ารพฒ
ั นาระบบ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต
การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา
กทม.
ปการศึกษา 2553
โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย วิทยากรค่ายองค์รวม
วัดสมมติเทพฐาปนาราม
อ.แกลง จ.ระยอง
โรงเรียนชลราษฎอำรุง
โครงการสงเสริมความสามารถพิเศษ หองศูนยเทคโนโลยี
นักเรียนดานวิทยาศาสตร 
อ.เฉลิมพระเกียรติ
คณิตศาสตร
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
กองกิจการนิสิต
โครงการสัมมนาสภาเทา - ทอง
บานพระยาดุล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ครั้งท ี่ 1 ป 2552
สถาบันพระบรมราชชนก
ประชุมต ิดตามการพัฒนาระบบเพิ่มและ โรงแรมเดอะริช อ.เมือง จ.นนทบุรี
วิเคราะหระบบ
สถาบันพระบรมราชชนก
ประชุมต ิดตามการพัฒนาระบบเพิ่มและ โรงแรมเดอะริช อ.เมือง จ.นนทบุรี
วิเคราะหระบบ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การวิพากษหลักสูตร 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วข.
วข.จันทบุรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จักรพงษภูวนารถ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ
ศูนยวิจัยโลจิสติกสและการจัดการ อบรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ
ม.บูรพา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร การรับสงหนังสือราชการระหวาง สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จ.ขอนแก่น
หนวยงานแบบโหนด (Node)
จ.นนทบุรี
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
ระยะที่ 2
โรงเรียนบ้านค่าย จ.ระยอง
การใช้โปรแกรม GSP
โรงเรียนบ้านค่าย จ.ระยอง
สถาบันพระบรมราชชนก
ความกาวหนาการพัฒนาระบบการ สถาบันพระบรมราชชนก
รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา
ปการศึกษา 2553 (ระบบรับตรง)
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
โครงการ “พัฒนาศักยภาพนักเรียนให หองประชุมโรงเรียนอนุบาล
เขต 1
เปนผูมีความสามารถและพรอมสำหรับ เมืองใหม
การศึกษาตอโครงการกระจายแพทย
หนึ่งอ ำเภอ หนึ่งท ุน”
สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พิธกี ร ควบคุมก ารนำเสนอผลงาน
เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
แหงป ระเทศไทย ครัง้ ท ี่ 35 ระหวาง วิชาการ Section B1
วันที่ 15 - 17ตุลาคม 2552   เวลา 9:00 - 12.00 น.
ณ เดอะไทด รีสอรท
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนทาวังผาพิทยาคม
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ภาควิชาชีววิทยา
อ.ทาวังผา จ.นาน ระหวางวันที่ บริเวณชายหาด
คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
12 - 13 ตุลาคม 2552
เวลา 18.00 น. - 20.00 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท  หอประชุมกลาง มหาวิทยาลัย
ตะวันออก คณะวิทยาศาสตรและ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยี
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย การสังเคราะหดวยแสง 
ณ ศูนย์การเรียนมัลติมีเดีย
และการหายในระดับเซลล
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
โครงสรางของเซลลที่ศึกษากลอง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
จุลทรรศนอิเล็กตรอน

ชื่อผู้ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา
อ.วิทวัส พันธุมจินดา
ดร.นิตยา ไชยเนตร
อ.ทรงวุฒิ ฉิมจินดา
อ.เสาวรส ศรีสุข
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา
อ.วิทวัส พันธุมจินดา
ผศ.คณิณทร์ ธีรภาพโอฬาร
อ.อธิตา โชคอนันต์รัตนา
อ.วิทวัส พันธุมจินดา

ผศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว
ผศ.นวลศรี เดนวัฒนา
อ.วิทวัส พันธุมจินดา
รศ.ดร.วารี เนื่องจำนงค์

ผศ.ดร.วิสาตรี คงเจริญสุนทร

ผศ.พงษ์รตั น์ ดำรงโรจน์วฒ
ั นา
อ.เบญจวรรณ ชิวปรีชา
ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์
อ.ศิริพรรณ บรรหาร
ผศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์

องค์กร/หน่วยงานที่จัด

เรื่อง
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มหาวิทยาลัยร าชภัฏเพรชบูรณ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. สายน้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
   พอเพียง
2. เทคนิคชีววิทยาในเชิงป ฏิบัติการ

87
88

89
90
91

สถานที่

ชื่อผู้ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

ณ หองประชุม อบต.น้ำกอ ต.น้ำกอ อ.นุชรินทร์ แกล้วกล้า
จ.เพชรบูรณ 
ณ หองปฏิบัติการชั้น 4
อาคารสิรินธร ถ.สระบุรี - หลมสัก
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
โครงการวิชาการนานาชาติ (IMSO) โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
รศ. ดร. วารี เนื่องจำนงค์
โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง
โครงการพฒ
ั นาศกั ยภาพนกั เรียนใหเปน โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง
รศ. ดร. วารี เนื่องจำนงค์
ผูมี ค วามสามารถและพรอมสำหรับก าร
ศึกษาตอโครงการกระจายแพทย
หนึ่งอ ำเภอหนึ่งท ุน
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่มหาวิทยาลัย
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา รศ. ดร. วารี เนื่องจำนงค์
โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง
โครงการสง เสริมความสามารถพิเศษ โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง
ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
นักเรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ 4 
สาขาวิชาเคมี
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
รศ. ดร. วารี เนื่องจำนงค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต โครงการกระจายแพทยหนึง่ อำเภอ
หนึง่ ทนุ
ชลบุรีเขต 1
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การเขียนบทความเผยแพรทางสิ่งพิมพ
1

Prasert Meeratana

2

วิสาตรี คงเจริญสุนทร
ปิยรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์

3

อนุกูล บูรณประทีปรัตน์

4

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

5

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

6

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

7

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

ชื่อบทความ
Neuroendocrine system of
the crustacean
ฤทธิย์ ับยั้งแบคทีเรียก ลุมแกรมลบฉวยโอกาส
บางสายพันธุของ
 สารสกัดเมทานอล
จากรางจืด The antimicrobialactivity
of a methanol extract from
Thunbergia laurifolia (L.) against some
opportunistic gram negative bacteria
การไหลเวียนของกระแสน้ำในอา วไทยตอนบน :
การทบทวนงานวิจัย
10 ตุลาคม 2551 : วันไข่โลก

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ / ปีที่พิมพ์ / ฉบับที่พิมพ์
/ วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ / หน้าที่ลงพิมพ์
Burapha Science J, (2008) 13 (2) : 83 - 98
Burapha Science J, (2009) 14 (1) : 3 - 12

วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา. (2008) 13(1): 75-83

รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 1 - 4)
สมเด็จพ ระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถกบั ก าร รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 5 - 7)
วันเทคโนโลยีของไทย : 19 ตุลาคม 2551
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 8 - 11)
21 ตุลาคม 2551 :
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมท ี่ 32
วันทนั ตสาธารณสุขแหงชาติ
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 12 - 15)

FACULTY OF

ชื่อผู้เขียน

SCIENCE

ลำดับ

ชื่อผู้เขียน

ชื่อบทความ

อ.ชฎาพร นุชจังหรีด

อาจารยใหญผูอุทิศร างกายเพื่อการศึกษา
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9

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

วันโรคถุงลมโปงพ องโลก :
12 พฤศจิกายน 2551

10

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

14 พฤศจิกายน 2551 :
วันพ ระบิดาแหงฝ นหลวง

11

อ.นุชจรินทร์ แกล้วกล้า

น้ำพริกอาหารสุขภาพคู่ครัวไทย

12

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

1 ธันวาคม 2551 : วันเอสดส์โลก

13

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

วันสิ่งแวดล้อมไทย : 4 ธันวาคม 2551

14

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

การสังเกตอาการของโรคหัวใจช
นิดตางๆ ดวยตนเอง

15

ผศ. ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร

ปลวก - ศัตรูร้ายของบ้าน

16

นายกมล สมพันธุ์

เมลามีน ภัยร้ายใกล้ตัว

17

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

องคการทรัพยสินทางปญญาโลก
ถวายรางวัล โกลบอล ลีเดอร อวอรด
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

18

ผศ. ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร

ผงซักฟอก

19

อ.เบญจวรรณ ชิวปรีชา

ไม้ประดับอาคาร

20

ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์

อันตรายจากการใช้ยาพาราเซตามอล
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ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ / ปีที่พิมพ์ / ฉบับที่พิมพ์
/ วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ / หน้าที่ลงพิมพ์
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 16 - 20)
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 21 - 24)
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 25 - 29)
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 31 - 33)
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 34 - 37)
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 38 - 41)
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 42 - 45)
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 46 - 50)
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
ครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 51 - 54)
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 55 - 58)
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 59 - 62)
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 63 - 66)
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 67 - 70)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ / ปีที่พิมพ์ / ฉบับที่พิมพ์
/ วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ / หน้าที่ลงพิมพ์

ทีวีจอแบน

รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุก ระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 71 - 74)
รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
การสูบบุหรี่ของหญิงมีครรภมีผลกระทบตอ รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
ทารกอยางไร
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบ ริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 75 - 77)
อ.ดร.ประภาพ รรณ เตชะ น้ำมันมะพราวบริสุทธิ์ :
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
เสาวภาคย
การพัฒนาภูมิปญญาไทยพื้นบาน
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบ ริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 78 - 81)
อ.ชฎาพร นุชจังหรีด
ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 82 - 86)
อ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
ภัยแฝงที่มาจากขนมเด็ก
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุก ระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 87 - 89)
รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
ล้างมือให้สะอาด ช่วยลดการแพร่ระบาดของ รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
โรคติดเชื้อ
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 90 - 93)
ผศ. ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร อาหารปลอดภัยด้วย จี เอ็ม พี
รวมเล่มบทความ รายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน เล่มที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หน้า 94 - 97)
รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
24 มีนาคม 2552 : วันวัณโรคโลก
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมท ี่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบ ริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 98 - 101)
รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการผลิต รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
วัคซีนภ ูมิแพไรฝนเปนครั้งแรก
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุก ระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 102 - 105)
อ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
นมพาสเจอไรซ นมสเตอริไลซ และนมยูเอชที  รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
ตางกันอยางไร
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 106 - 108)
อ.เบญจวรรณ ชิวปรีชา
ข้อดีของไม้
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุก ระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 109 - 112)
รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
22 เมษายน 2552 : วันคุ้มครองโลก
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 113 - 117)
อ.กันทิมา อ่อนละออ
รู้จัก 3 จีเทคโนโลยีคลื่นลูกที่สาม
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบ ริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 118 - 121)
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อ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

35

อ.กันทิมา อ่อนละออ

36

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

37

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
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รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
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รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

40

ผศ. ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร

41

อ.ชฎาพร นุชจังหรีด

42

อ.กันทิมา อ่อนละออ

43

อ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

44

อ.นุชจรินทร์ แกล้วกล้า
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ชื่อบทความ
น่ารู้ของวิตามินซี

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ / ปีที่พิมพ์ / ฉบับที่พิมพ์ /
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ / หน้าที่ลงพิมพ์

รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุก ระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 122 - 125)
อาการเจ็บปวดของรางกาย
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
เมื่อใชงานคอมพิวเตอร
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 126 - 129)
17 พฤษภาคม 2552 :
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
วันความดันโลหิตสูงโลก
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบ ริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 130 - 133)
31 พฤษภาคม 2552 : วันงดสูบบุหรี่โลก รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 134 - 137)
วันสิ่งแวดล้อมโลก : 5 มิถุนายน 2552
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุก ระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 138 - 141)
สิทธิผบู ริโภคกบั การปอ งกัน
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
การถกู เอารัดเอาเปรียบ
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 142 - 145)
หิ่งห้อย - แมลงเรืองแสง
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 146 - 150)
มารู้จักการทำเลสิกกันเถอะ
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 151 - 155)
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 156 - 158)
โรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาภัยร้ายที่มา รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
กับยุงลาย
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 159 - 162)
18 สิงหาคม 2552:
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 163 - 166)
ความลับของก๊าซในอาหาร
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 167 - 171)
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นายสุทธิพงษ์ พงษ์วร

48

อ.นุชจรินทร์ แกล้วกล้า

49

อ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

50

อ.วนิดา โอฬารกิจอนันต์

51

อ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล

52

นายสุทธิพงษ์ พงษ์วร

53

ผศ.ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์

54

อ.กันทิมา อ่อนละออ

55

ผศ. ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร

56

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ / ปีที่พิมพ์ / ฉบับที่พิมพ์ /
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ / หน้าที่ลงพิมพ์

รสที่ห้า

รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 172 - 175)
นิโคติน ช่วยให้มะเร็งเจริญเติบโตได้อย่างไร รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 176 - 179)
12 สิงหาคม 2552 : วันแม่แห่งชาติ
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 180 - 182)
อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 183 - 186)
ประโยชน์ของข้าวกล้องงอก
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 187 - 189)
การผลิตปลากระป๋อง
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 190 - 193)
มหัศจรรย์น้ำผึ้ง
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 194 - 197)
สารตะกั่วในของเล่นเด็ก
รวมเลมบทความ รายการวิทยาศาสตรเพื่อประชาชน เลมที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพรวิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หนา 198 - 201)
ภัยคุกคามเมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต
รวมเล่มบทความ รายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน เล่มที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หน้า 202 - 205)
ไตวายกับการฟอกเลือด
รวมเล่มบทความ รายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน เล่มที่ 32
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หน้า 206 - 209)
ลางมือใหสะอาด ชวยลดการแพรระบาดของ รวมเล่มบทความ รายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน เล่มที่ 32
โรคติดเชื้อ
(2551 - 2552)
โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (หน้า 102 - 105)
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การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

วัน / เดือน / ปี

1

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และเลี้ยงต้อนรับบุคลากรใหม่ อาจารย์กลับจากลาศึกษาต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2552
โครงการทำเพื่อธรรม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3,4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ
สาขาวิชาสถิติ
โครงการทำบุญสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
โครงการก่อพระทราย ประเพณีวันไหลบางแสน ประจำปี 2552
โครงการงานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและการต้อนรับ
บุคลากรใหม่และบุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ ประจำปี2552
โครงการทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการทำบุญภาควิชา พิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาวาริชศาสตร์
โครงการทำบุญภาควิชาและไหว้ครู ภาควิชาเคมี
โครงการ Sinor Fairwell ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการทำบุญภาควิชาฟิสิกส์
โครงการทำบุญภาควิชาชีววิทยา
โครงการเลี้ยงส่งนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวาริชศาสตร์
โครงการ Bye’nior for Bio 30
โครงการเลี้ยงส่งนิสิตชั้นปีที่ 4
โครงการผูกข้อมืออวยชัยของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการรับน้อง - ส่งพี่
โครงการรดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการก่อพระทรายวันไหลบางแสน
โครงการซายน์สักการะ
โครงการไหว้ครูภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการไหว้ครูภาควิชาชีววิทยา
โครงการไหว้ครูภาควิชาคณิตศาสตร์
โครงการทำบุญภาควิชาคณิตศาสตร์
โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์
รวม

18 ธันวาคม 2551

32,200

7 - 9 มีนาคม 2552

35,300

23 พฤศจิกายน 2551
16 - 17 เมษายน 2552
28 - กันยายน 2552

10,000
20,000
60,000

9 มกราคม 2552
17 มกราคม 2552
18 มกราคม 2552
23 มกราคม 2552
7 กุมภาพันธ์ 2552
7 กุมภาพันธ์ 2552
7 กุมภาพันธ์ 2552
7 กุมภาพันธ์ 2552
12 กุมภาพันธ์ 2552
12 มีนาคม 2552
1 เมษายน 2552
9 เมษายน 2552
16 – 17 เมษายน 2552
13 มิถุนายน 2552
2 กรกฎาคม 2552
6 สิงหาคม 2552
9 สิงหาคม 2552
9 สิงหาคม 2552
2 กรกฎาคม 2552

8,800
5,000
10,000
36,400
9,181
9,000
22,000
23,500
147,500
20,000
8,000
1,000
20,000
20,000
2,000
1,800
2,000
13,900
25,000
542,581

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

งบประมาณ (บาท)
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โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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คณะวทิ ยาศาสตร มหาวิทยาลัยบ รู พา ไดจ ดั ใหม กี จิ กรรมสง เสริมว ฒ
ั นธรรมไทย อันเปนเอกลักษณข องชาติ เพือ่ ใหท กุ คน
ไดตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมอันดีงาม เปนการแสดงถึงความเอาใจใส กระตุนใหเกิดความมีสำนึก ในการบำรุง และ
สืบสานวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปญญาของชุมชน และของชาติโดยในป 2552 ไดจัดใหมีโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 71
24 โครงการ จำนวนเงิน 542,581 บาท

ความร่วมมือกับส่วนราชการ และ
องค์กรเอกชนภายในและต่างประเทศ
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ปงบประมาณ 2552 คณะวทิ ยาศาสตร มหาวิทยาลัยบ รู พา มีค วามรว มมือท างวชิ าการกบั ห นวยงาน สถาบัน และองคกรตา ง ๆ
ในประเทศ เชน ความรวมมือทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
ผู้ลงนาม

เรื่องที่มีการลงนามความร่วมมือ

หน่วยงานที่ลงนามร่วมมือ

วัน / เดือน / ปี
ที่ลงนาม

อธิการบดี ในนามภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร

พัฒนางานวิจัย ผลิตน ิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษา และการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรรวมกัน

ศูนยปฏิบัติการวิจัย เครื่องกำเนิดแสง
ซินโครตรอนแหงชาติ

28 มีนาคม 2550
(ระยะเวลา 5 ปี)

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

โครงการความรวมมือเพื่อพ ัฒนาการเรียนการสอน
และการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15 มีนาคม 2550
(สสวท.)
(ระยะเวลา 3 ปี)

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ความรวมมือทางดานวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร 24 สถาบัน

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

แสดงเจตจำนงที่จะใหความรวมมือดานทรัพยากร บุคลากรและ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
การดำเนินงานใหการจัดการระบบคุณภาพสำหรับหองปฏิบัติการ (สมอ.)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

โครงการอบรมนักเรียนอัจฉริยภาพพิเศษดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี กับ สำนักงาน 7 สิงหาคม 2551
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 1, 2 และ 3
(2551 – 2553)

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

โครงการความรวมมือ ดานวิชาการและวิจัย
ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

ผูอำนวยการโรงเรียนเบญจมราช - รังสฤกษฎิ์ 
ฉะเชิงเทรา

27 มกราคม 2552
(ไม่ระบุเวลา)

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

คำรับรองการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2551

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

23 เมษายน 2552
(1 ต.ค. 51- 30 ก.ย. 57)

15 มิถุนายน 2550
(ระยะเวลา 5 ปี)
27 กรกฎาคม 2550
(ตามระยะเวลาจัดจ้าง)

กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ
ผู้ลงนาม
Prof. Dr. Suchart Upatham
(President)
Prof. Charee Maneesri
(Vice President)
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Assist. Prof. Dr. T. Usavadee
(Dean)
Assist. Prof. Dr. T. Usavadee
(Dean)
Assist. Prof. Dr. T. Usavadee
(Dean)

เรื่องกิจกรรมความร่วมมือ
Agreement for Academic Exchange
(Memorandum of Student Exchange)
Memorandum of understanding
On Collaboration in the Double Degree
Master Programs for Biotechnology
Agreement for Academic Exchange
(Promote academic exchange and
cooperation between the two institutions)
Agreement of Collaboration
Agreement of Collaboration
(Student Exchange Appendix)

หน่วยงานที่ลงนามร่วมมือ

วัน / เดือน / ปี
ที่ลงนาม

National University Corporation
May 15, 2007
Ehime University / Japan
Brawijaya University of Indonesia / Indonesia June 8, 2007
Faculty of Science,
National University of Laos
LAO P.D.R.
School of Natural Science, Sungkyunkwan
University / Korea
Graduate School of Natural Science &
Technology, Okayama University / Japan

August 1, 2008
January 19, 2009
September 1, 2009

การดำเนินงานวิเทศสัมพันธ เปนการดำเนินงานดานการประสานงาน และแสวงหาความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
และหนวยงานอื่น ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ภายใตกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีหมายเพื่อขยายขีดความสามารถ
ในระดับชาติ เพือ่ เพิม่ โอกาสใหบ คุ ลากรใหไดรบั ก ารศกึ ษาและพฒ
ั นาความรูใ หม ากขึน้ ในปง บประมาณ 2551 คณะวทิ ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ไดดำเนินการทางดานวิเทศสัมพันธ ดังนี้
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1. การตกลงความรวมมือกับตางประเทศ

ชื่อสถาบันแ ละประเทศที่ตั้งของสถาบันไดมีการลงนามตกลงรวมมือกัน

ชื่อสถาบันต่างประเทศ

ชื่อประเทศที่สถาบันตั้งอยู่

National University Corporation Ehime University
Brawijaya University of Indonesia
Faculty of Science, National University of Laos
School of Natural Science, Sungkyunkwan University
Graduate School of Natural Science & Technology,
Okayama University

Japan
Indonesia
Laos
Korea
Japan

2. การแลกเปลี่ยนอาจารย นิสิต กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ
2.1 โครงการความรวมมือในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยสำนักงานความรวมมือ
ระหวางประเทศ (สพร.) ปการศึกษา 2550 และ 2551

หน่วยงาน

ประเทศ

บุคลากร

นิสิต

รวม

สาขาวิชาวิทยาการคอมฯคณะวิทยาศาสตร์ (2/2551)

ลาว

-

1

1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (2/2551)
สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (1/2552)

ลาว
ลาว

2
-

1

2
1

ประเทศ

บุคลากร

นิสิต

รวม

(คอมพิวเตอร์)
(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนพระราชทาน (วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล)
(2549-2550)
Royal University of Phnom Penh
(ระยะ 2-3 เดือน 2/2551)
(วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล) (1/2552)

กัมพูชา
ลาว

-

2 (ป.ตรี)
1 (ป.โท)

2
1

กัมพูชา

-

5

5

กัมพูชา

-

3

3

กัมพูชา

-

2

2

2.3 โครงการความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศอื่น ๆ
หน่วยงาน
ประเทศ
บุคลากร
Brawijaya University

แลกเปลี่ยนนิสิต

Indonesia

นิสิต

รวม

-

15

FACULTY OF

หน่วยงาน

SCIENCE

2.2 โครงการ GMS โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับประเทศอนุภูมิลุมแมน้ำโขง ปการศึกษา 2551
(ระยะเวลา 3 เดือน)

บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
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ในปง บประมาณ 2552 คณะวทิ ยาศาสตร มหาวิทยาลัยบ รู พา มีบ คุ ลากรที่ไดส รางประโยชนต อ ส งั คมจนเปนท ยี่ อมรับจ าก
สังคมภายนอกและภายในคณะ จนไดรับรางวัลเพื่อเปนประกาศเกียรติคุณในความดีเปนเกียรติประวัติสืบไปดังนี้

บุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ผู้รับรางวัล

ชื่อรางวัล

องค์กรที่ให้รางวัล

สถานที่รับรางวัล

อ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา

รางวัลชมเชยรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2551

สภาวิจัยแห่งชาติ

งานวันนักประดิษฐ์

ผศ.นิรันดร์ วิทิตอนันต์

การเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายดีเด่นสาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ในการประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์
ผศ.ดร.นวลศรี เด่นวัฒนา
อ.อธิตา โชคอนันต์รัตนา

NCCIT Best Paper Award 2009

NCCIT 2009

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร

ข้าราชการดีเด่น

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

สำนักงานกรมประชาสัมพันธ์
กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ

ศิษย์เก่าดีเด่น

มหาวิทยาลับบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ

เมธีส่งเสริมนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

FACULTY OF SCIENCE

กิจกรรม
ในรอบปี

SCIENCE

FACULTY OF SCIENCE
BURAPHA UNIVERSITY

คณะผู้จัดทำ 		
			

ผู้จัดทำ			

			

ขอขอบคุณ		
ออกแบบและพิมพ์

ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ดร.สวามินี ธีระวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.สวามินี ธีระวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวน้ำฝน โคว้มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทุกภาควิชาและทุกหน่วยงานในคณะวิทยาศาสตร์
เก็ทกู๊ดครีเอชั่น อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทร. 038-443202

FACULTY OF SCIENCE
BURAPHA UNIVERSITY
169 Long Hard Bangsaen Road, Tambol Saensook, Amphur Muang, Chonburi, 20131 Thailand
Tel. 0-3810-3010-11 Fax. 0-3839-3496
www.sci.buu.ac.th

