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คณะวิทยาศาสตร์

FACULTY OF SCIENCE BUU

“โดดเด่นด้านวิจัย
ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างบัณฑิตคุณภาพดี
มีนวัตกรรมสู่สังคม”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

		เป็ น ส่ ว นงานแรกของมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาที่ มี ก ารจั ด ทำ � ยุ ท ธศาสตร์

ขององค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ที่เกิดจากการระดมความคิดของคนในองค์กรร่วมกัน
ทำ�ให้เกิด “แผนยุทธศาสตร์ 2552-2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา”
เป็นฉบับแรกที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์

		 “โดดเด่นด้านวิจัยก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้ า งบั ณ ฑิ ต คุ ณ ภาพดี มี น วั ต กรรมสู ่ ส ั ง คม” และยังมีการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงปี 2556-2560
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ทีม่ พี นั ธกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการและทำ�นุบำ�รุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในการดำ � เนิ น งานนั ้ น คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา เป็นส่วนงานแรกของมหาวิทยาลัยบูรพา
ที ่ ม ี ก ารจั ด ทำ � ยุ ทธศาสตร์ขององค์ก ร ตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2551
ที่เกิดจากการระดมความคิดของคนในองค์กรร่วมกันทำ�ให้เกิด
“แผนยุทธศาสตร์ 2552-2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา”
เป็นฉบับแรก ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ “โดดเด่น
ด้านวิจยั ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี
มีนวัตกรรมสูส่ งั คม” และมีการนำ�มาปฏิบตั จิ ริง โดยถ่ายทอดเป็น
แผนปฏิบัติการประจำ�ปีทั้งในระดับคณะ และระดับภาควิชา
มาอย่างต่อเนื่อง ต่อมามหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการจัดทำ�แผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
สูค่ วามเป็นเลิศ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2563) ของมหาวิทยาลัย
บูรพาขึ้น คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
ให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงปี 2556-2560 ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย จากการนำ�แผน
ยุทธศาสตร์มาใช้เป็นทิศทางในการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูอ่ งค์กร
แห่งความเป็นเลิศ ทำ�ให้คณะวิทยาศาสตร์ มีอัตลักษณ์ที่มี
วัฒนธรรมองค์กรโดดเด่นในการทำ�วิจยั ทำ�ให้มกี ารผลิตผลงานวิจยั
ตี พ ิ ม พ์ ท ั ้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ จ ำ � นวนมาก จำ � นวน
179 เรื่อง นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ ยังมุ่งเน้นเป็นองค์กร
ทีใ่ ห้ถา่ ยทอดองค์ความรูแ้ ก่สงั คมและสร้างบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ให้แก่ประเทศชาติ โดยในปีนม้ี กี ารผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถ
ในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา จำ�นวน 2,066 คน และมีโครงการบริการวิชาการ
ให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ประชาชน
และหน่วยงานภายนอกจำ�นวน 406 โครงการ เช่น งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก โครงการโอลิมปิกวิชาการ
ค่ายวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือและเทคนิค
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2558 ฉบับนี้เป็นรายงานการดำ�เนินงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ
2558 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
ที ่ แ สดงถึ ง ภาพรวมผลงานของบุ ค ลากรทุ ก ภาคส่ ว นของ
คณะวิทยาศาสตร์ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น ในการนี้ขอขอบคุณ
คณะกรรมการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2558 ทีท่ �ำ ให้รายงานประจำ�ปี
เสร็จสมบูรณ์อย่างดียิ่ง และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทีมบริหาร
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสติ ศิษย์เก่า และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ที ่ ไ ด้ ท ุ ่ ม เทสติ ป ั ญ ญา พลั ง กายและพลั ง ใจ ในการพั ฒ นา
คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพาให้มีความก้าวหน้า
ไปอีกขัน้ และจะเป็นประโยชน์การพัฒนาประเทศชาติสบื ต่อไป
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คณะวิทยาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 เริ่มแรกใช้ชื่อ
คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี 5 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียน
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) พร้อมทั้งร่วมกับคณะวิชาการศึกษา (ปัจจุบัน คือ คณะศึกษาศาสตร์) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เพื่อไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน โดยเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ภาควิชา
ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสกิ ส์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทว่ั ไป และยังคง
ทำ�หน้าทีเ่ หมือนเดิม เมือ่ ถึงปี พ.ศ. 2519 คณะวิทยาศาสตร์จงึ ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พร้อมทัง้ รับนิสติ เข้าศึกษาในหลักสูตร
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จวบจนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี พ.ศ. 2533
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นับตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีวิวัฒนาการ
เป็นลำ�ดับพอสรุปได้ดังนี้
พ.ศ. 2498		

• ตั้งคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

พ.ศ. 2517		

• ตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

พ.ศ. 2519		

• เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.บ. เป็นรุ่นแรกในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

			

และสาขาวิชาชีววิทยา

พ.ศ. 2520		

• เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์

พ.ศ. 2521		

• เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี

พ.ศ. 2525		

• จัดตั้งภาควิชาวาริชศาสตร์

			

• เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวาริชศาสตร์

พ.ศ. 2531		

• จัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา

			

• เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา

พ.ศ. 2533		

• ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เป็นมหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2534		

• เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2534

			

• จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารแทนภาควิชาคหกรรมศาสตร์

			

• ยุบภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

พ.ศ. 2535		

• ปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาวิชาเป็นครั้งแรก เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2536		

• เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2537		

• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรแรก คือหลักสูตร วท.ม.

			

สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537

			

• เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537

			

• จัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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พ.ศ. 2538		
			
			
			
			
			
พ.ศ. 2539		
			
			
			
พ.ศ. 2540		
			
			
			
			
			
พ.ศ. 2541		
			
			
			
			
			
พ.ศ. 2542		
			
พ.ศ. 2543		
			
			
			
			
			

• ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเป็นครั้งที่ 2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538
• จัดตั้งโครงการจัดตั้งภาควิชาวัสดุศาสตร์
• เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2538
• เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
• เปลี่ยนชื่อหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
เป็นหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
• จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรที่ 2 คือหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเคมี
• ร่วมกับวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ที่วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
• ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาครั้งที่ 3 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541
• ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้วเปิดสอนหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรที่ 3 คือหลักสูตร วท.ม.
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2540
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวาริชศาสตร์ พ.ศ. 2537 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 (ครั้งที่ 1)
• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรที่ 4 คือหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541
• เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541
• จัดตั้งโครงการจัดตั้งภาควิชาชีวเคมี
• จัดตั้งโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม พ.ศ. 2539 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542 (ครัง้ ที่ 1)
• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นครัง้ แรก 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตร ปร.ด.
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม
• เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
• เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. (ต่อเนื่อง) เฉพาะภาคพิเศษ 2 สาขาวิชา
คือ สาขาวิชาฟิสิกส์เครื่องมือวัด และสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
• เปิดสอนหลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
• เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอกเป็นครั้งแรก คือหลักสูตร ปร.ด.
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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พ.ศ. 2544		
			
พ.ศ. 2545		
			
			
			
			
			
			
			
พ.ศ. 2546		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
พ.ศ. 2548		
			
			
พ.ศ. 2549		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

• โอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์เทคโนโลยีอญ
ั มณีไปสังกัดวิทยาลัยอัญมณี วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
• ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีครั้งที่ 4 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 จำ�นวน 9 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์ วาริชศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ
วิทยาศาสตร์การอาหาร ส่วนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาชีวเคมี เป็นการปรับปรุงครัง้ ที่ 1
• ปรับปรุงหลักสูตรต่อเนือ่ งครัง้ ที่ 1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 คือหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสกิ ส์เครือ่ งมือวัด
และสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�และ หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2539 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 (ครัง้ ที่ 1)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ พ.ศ. 2541 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 (ครัง้ ที่ 1)
• ปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. ครัง้ ที่ 1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรที่ 5-10 คือหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเคมีศกึ ษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึ ษา
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา และสาขาวิชาฟิสกิ ส์ศกึ ษา ตามลำ�ดับ พ.ศ. 2547
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 (ครัง้ ที่ 5)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 (ครั้งที่ 2)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวาริชศาสตร์ พ.ศ. 2541 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 (ครัง้ ที่ 2)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 (ครัง้ ที่ 2)
• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรที่ 11 คือหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547
• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรที่ 12 คือหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาฟิสกิ ส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547
• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรที่ 13 คือหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. (ต่อเนือ่ ง) สาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น�ำ้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 (ครัง้ ที่ 2)
• ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีครั้งที่ 5 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
(เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) ส่วนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับสาขาวิชาชีวเคมี
ปรับปรุงเป็นครั้งที่ 2 และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงเป็นครั้งที่ 3
และสาขาวิชาวาริชศาสตร์ ปรับปรุงเป็นครั้งที่ 6
• ปรับปรุงหลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 (ครั้งที่ 2)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาฟิสกิ ส์ศกึ ษา พ.ศ. 2545 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 (ครัง้ ที่ 1)
• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรที่ 14 คือหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสถิติ
• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรที่ 3 คือหลักสูตร ปร.ด.
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
• เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรที่ 15
คือหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
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ประวัติความเป็นมา
พ.ศ. 2549		
			
พ.ศ. 2551		
			
			
		
			
			
			
			
			
พ.ศ. 2552		
			
			
			
			
			
			
			
พ.ศ. 2553		
			
			
			
			
พ.ศ. 2554		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรที่ 4
คือหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
• ตัดโอนหลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปเป็นของวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว
• มหาวิทยาลัยบูรพามีฐานะเป็นหน่วยงานในกำ�กับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วย		
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายอื่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 เล่ม 125 ตอนที่ 5ก หน้าที่ 8 -34
ราชกิจจานุเบกษา 9 มกราคม พ.ศ. 2551
• แบ่งหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ เป็น 12 หน่วยงาน คือ สำ�นักงานคณบดี ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี
ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ ภาควิชาฟิสกิ ส์ ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ดำ�เนินการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
• ดำ�เนินการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2546
เป็นหลักสูตร พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 1)
• ปิดหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาฟิสกิ ส์เครือ่ งมือวัด (ต่อเนือ่ ง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545
• ตัดโอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปสังกัดคณะสหเวชศาสตร์
• ตัดโอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปสังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ
• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรที่ 5 คือหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
• ตัดโอนหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปสังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ
• เริ่มดำ�เนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ		ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
• ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีครั้งที่ 6 เป็นหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้แก่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 		
เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ฟิสกิ ส์ สถิติ เทคโนโลยีอาหาร (เปลีย่ นชือ่ เป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ส่วนสาขาวิชาชีวเคมี ปรับปรุง ครั้งที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุง ครั้งที่ 4
และสาขาวิชาวาริชศาสตร์ ปรับปรุง (ครั้งที่ 7) และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (ครั้งที่ 1)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2542 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 1)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึ ษา พ.ศ. 2545 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครัง้ ที่ 1)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2547 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 3)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเคมีศึกษา พ.ศ. 2545 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 1)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา พ.ศ. 2545 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 1)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2547 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 1)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา พ.ศ. 2549
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวาริชศาสตร์ พ.ศ. 2547 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 3)
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พ.ศ. 2554		
			
			
			
			
			
			
			
			
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
พ.ศ. 2555		
พ.ศ. 2556		
พ.ศ. 2557		
พ.ศ. 2558		

• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2552
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2)
• ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2542
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 1)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ พ.ศ. 2549 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครัง้ ที่ 1)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสถิติ พ.ศ. 2548 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครัง้ ที่ 1)
• ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2546 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครัง้ ที่ 1) 			
และเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
• ปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2549 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 1)
• ปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ (ปกติ) พ.ศ. 2545 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครัง้ ที่ 2)
• ปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม (ปกติ) พ.ศ. 2541 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ครัง้ ที่ 1)
• ปิดหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) พ.ศ. 2545
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) พ.ศ. 2542
• ปิดหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) พ.ศ. 2542
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) พ.ศ. 2542
• ดำ�เนินการหลักสูตร วท.บ., วท.ม. และ ปร.ด.
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาฟิสกิ ส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ ปร.ด. สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
• เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ วท.ม. สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
• ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ ปร.ด. สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
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ผูบ้ ริหารสูงสุดคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2517 – ปัจจุบนั )
2517 - 2519

2519 - 2527

นับตั้งแต่วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ได้รับการยกฐานะ
ขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัย ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2517
จนถึงปัจจุบัน ได้มีผู้บริหารผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาบริหารงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์ รายนามผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งผูบ้ ริหาร คณะวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517– ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

2527 - 2531

ผศ.ดร.ภิรมย์ พูลสวัสดิ์

รองคณบดี
14 เม.ย. 2527 – 13 เม.ย. 2531

2545 - 2549

รศ.ดร.คเชนทร เฉลิมวัฒน์

คณบดี
23 ก.ย. 2545 – 31 ม.ค. 2549

รศ.ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต

รักษาการรองคณบดี
30 มิ.ย. 2517 - 29 ม.ค. 2519

2531 - 2541

อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล
- รองคณบดี 14 เม.ย. 2531 – 25 ม.ค. 2534
- ประธานโครงการจัดตัง้ คณะวิทยาศาสตร์ 26 ม.ค. – 30 ส.ค. 2534
- คณบดี 1 ก.ค. 2534 – 1 ก.ค. 2541

2549

อาจารย์เสรี ชิโนดม

รักษาการคณบดีี
1 ก.พ. – 2 เม.ย. 2549

2541 - 2545

ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

คณบดี
2 ก.ค. 2541 – 31 มี.ค. 2545

2549 - 2557

ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
คณบดี
3 เม.ย. 2549 – 6 เม.ย. 2557

รศ.ดร.สมาน วันชูเพลา

รองคณบดี
30 ม.ค. 2519 – 13 เม.ย. 2527

2545

รศ.ดร.บุญเสริม พูลสงวน
รักษาการคณบดี
1 เม.ย. – 22 ก.ย. 2545

2557 - ปัจจุบนั

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

คณบดี
7 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน
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ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ

FACULTY OF SCIENCE BUU

• ปรัชญา (Philosophy)
สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำ�สังคม

• วิสัยทัศน์ (Vision)

โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม

• พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อสนองตอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ
2. วิจัย พัฒนา สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3. ถ่ายทอด เผยแพร่ บริการวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม
และร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งบนฐานของธรรมาภิบาล
และการพึ่งตนเอง
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เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์
1.
		
2.
		
3.
4.

ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์มีคุณภาพดี ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในตลาดแรงงาน
ที่หลากหลายในสังคมอาเซียน + 3
ผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับสากล ผลงานวิจัยนำ�ไปใช้ประโยชน์ในสังคม
ภาคตะวันออกและประเทศ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแบบมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของชุมชนในภาคตะวันออกและประเทศ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นหลักธรรมาภิบาลและสามารถพึ่งตนเองได้

กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
		
11.
		
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

พัฒนาบัณฑิตให้มีความเก่ง อดทนมุ่งมั่น ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานในสังคมอาเซียน + 3
สร้างระบบสรรหาและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่มีคุณภาพเข้าศึกษาต่อในคณะ
จัดระบบบริการนิสิตและศิษย์เก่าที่เน้นคุณภาพชีวิตที่ดีและเรียนรู้อย่างมีความสุข
พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้เรียนในประเทศอาเซียน + 3
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปัจจัยการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย
บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นโจทย์วิจัย จากสังคมภาคตะวันออกให้มีคุณภาพระดับสากล
สร้างความเข้มแข็งสาขาวิจัยที่เป็นจุดแข็งของคณะวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยมีคุณค่าต่อชุมชนและประเทศ
สร้างเครือข่ายพันธมิตรวิจัยเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาสังคม
เสริมสร้างคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นองค์กรที่พึ่งพาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะศาสตร์ทางทะเล
ที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นและยอมรับ
สร้างองค์ความรู้และงานบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาสังคมภาคตะวันออก ประเทศ
และให้บริการวิชาการสู่อาเซียน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการระหว่างคณะกับชุมชน
พัฒนาระบบบริการวิชาการให้มีศักยภาพการบริการแบบครบวงจรทันสมัย
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เอื้อต่อการสร้างสุขในการปฏิบัติงาน
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นหน่วยงานที่พึ่งตนเองได้
สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์สู่องค์กรอัจฉริยะที่ทันสมัย
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง องค์กรแห่งการเรียนรู้ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
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คณะผูบ้ ริหาร

FACULTY OF SCIENCE BUU

• คณบดี และรองคณบดี
• หัวหน้าภาควิชา
• คณะกรรมการประจำ�คณะวิทยาศาสตร์
• คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
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คณะผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์

FACULTY OF SCIENCE BUU

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
7 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน

1. อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
7 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
5. ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำ�รุง
- รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
7 เม.ย. 2557 - 1 ม.ค. 2558

1

2

3

4

5

6

7

8

2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ 3. ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
- รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และมาตรฐานการศึกษา
7 เม.ย. 2557 - 1 มิ.ย. 2558
7 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
- รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และการสื่อสารองค์กร
2 มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
6. ดร.ศิริพรรณ บรรหาร
7. อาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และบัณฑิตศึกษา
และทรัพย์สิน
7 เม.ย. 2557 - 30 เม.ย. 2558
7 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน

4. ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา
1 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
8. ดร.วิชญา กันบัว
- รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
5 ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน
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หัวหน้าภาควิชา

คณะวิทยาศาสตร์

FACULTY OF SCIENCE BUU
1

ภาควิชาคณิตศาสตร์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.อภิสทิ ธิ์ ภคพงศ์พนั ธุ์
1 พ.ย. 2556 - ปัจจุบนั

3

2

ภาควิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
6 ต.ค. 2557 - ปัจจุบนั

ภาควิชาจุลชีววิทยา
ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
19 เม.ย. 2557 - ปัจจุบนั

4

5

ภาควิชาวาริชศาสตร์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ปภาศิริ บาร์เนท
16 มิ.ย. 2557 - ปัจจุบนั

7

ภาควิชาฟิสกิ ส์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
จักรพันธ์ ถาวรธิรา

1 ก.ค. 2556 - ปัจจุบนั

6

ภาควิชาชีววิทยา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ดวงตา จุลศิรกิ ลุ
1 ต.ค. 2556 - ปัจจุบนั

ภาควิชาชีวเคมี
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ

1 เม.ย. 2557 - ปัจจุบนั
8

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์
9

ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
ดร.สลิล ชัน้ โรจน์
1 ก.ย. 2557 - ปัจจุบนั

1 พ.ย. 2554 - ปัจจุบนั
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• คณะกรรมการประจำ�คณะวิทยาศาสตร์
ประธานกรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการประจำ�คณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นายพิชัย สนแจ้ง
		

7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

2. นายสมลักษณ์ หิรัญบูรณะ
		7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
3. นายธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
		7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
4. นายเสรี ชิโนดม
		7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
5. นายไพรัตน์ ตันติศิริกุล
		7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

1

2

3

4

5
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กรรมการผู้บริหาร

กรรมการประเภทหัวหน้าภาควิชา

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ดร.ศิริพรรณ บรรหาร
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558
ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 				
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำ�รุง
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – 1 มกราคม พ.ศ. 2558
รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน				
อาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์			
อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี			
ดร.วิชญา กันบัว
5 มกราคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

หัวหน้าภาควิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
8 กันยายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา จุลศิริกุล
8 กันยายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรพันธ์ ถาวรธิรา
8 กันยายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาศิริ บาร์เนท
8 กันยายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
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กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช
		

20 มกราคม พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
		

20 มกราคม พ.ศ. 2557– ปัจจุบัน

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
		

20 มกราคม พ.ศ. 2557 – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร			
		

17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการและเลขานุการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
7 เมษายน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยเลขานุการ

มอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำ�นาญการ

ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร		
ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

นางศิวไลซ์ คนฉลาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง
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• คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
ประธานกรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำ�รุง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์

7 เมษายน พ.ศ. 2557 – 1 มกราคม พ.ศ. 2558

7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง

7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

อาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา

ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์

7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

7 เมษายน พ.ศ. 2557 – 18 เมษายน พ.ศ. 2557

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

ดร.ศิริพรรณ บรรหาร

ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์

7 เมษายน 2557 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558

19 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญา กันบัว
5 มกราคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ ถาวรธิรา
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาศิริ บาร์เนท
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา จุลศิริกุล
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
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คณะกรรมการ

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ดร.สลิล ชั้นโรจน์
1 กันยายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร		
ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

เลขานุการ

นางศิวไลซ์ คนฉลาด
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ว่าที่ ร.ต. เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง
7 เมษายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
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ผลการดำ�เนินงานตามพันธกิจ
FACULTY OF SCIENCE BUU

• การบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษา
		
		
		
		
		
		
		
		

- โครงสร้างการบริหารงาน
- งบประมาณ
- บุคลากร
- อาคาร สถานที่
- การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรเอกชน
ภายในและต่างประเทศ
- บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
- การประกันคุณภาพการศึกษา

• การผลิตบัณฑิต
• การวิจัยและวิชาการ
• การบริการวิชาการ
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• การบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษา
โครงสร้างการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
( 7 เมษายน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดี
รองคณบดีฝา่ ยการคลัง
และทรัพย์สนิ
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝา่ ยบริหารยุทธศาสตร์
และมาตรฐานการศึกษา
รองคณบดีฝา่ ยกิจการนิสติ
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และการสื่อสารองค์กร

รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ์/
รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี

คณะกรรมการประจำ�
คณะวิทยาศาสตร์
หัวหน้าภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาเคมีี
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาควิชาฟิสิกส์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
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งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรรเงินจากเงิน รวม 3 ประเภท คือ งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินรายได้
(อุดหนุนรัฐบาล) งบประมาณเงินแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ได้ด�ำ เนินการตามภารกิจหลักเฉพาะเงินรายได้ และเงินรายได้ทไ่ี ด้รบั อุดหนุนจากรัฐบาล
โดยจัดสรรให้กบั ภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ตามกิจกรรมทีก่ �ำ หนดไว้ในแผนการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้

งบรายจ่ายอืน
�

0.00%
0.00%
0.00%

งบกลาง

0.00%
0.00%
0.03%

รายรับแบ่งตามปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
เงินแผ่นดิน

0.00%

งบอุดหนุน

เงินรายได ้(อุดหนุนรัฐบาล)

72.99%

15.98%

เงินรายได ้

12.99%
12.44%
17.22%

งบลงทุน
0.00%

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

13.86%

87.01%

0.71%

14.14%

0.00

งบรายจ่ายอืน
�

52.63%

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

0.00%

งบกลาง

รายรับรวม
ปีงบประมาณ 2558

1.59%

งบอุดหนุน

41.42%

งบลงทุน

10.79%

งบดําเนินงาน

25.21%

งบบุคลากร

20.98%
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

รายรับปีงบประมาณ 2558
ประเภท
งบประมาณ

งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

เงินรายได้ (บาท)

11,042,000.00 41,085,456.14

เงินรายได้
(อุดหนุนรัฐบาล)
(บาท)

570,000.00 11,154,944.00

เงินแผ่นดิน
(บาท)

26,206,300.00

-

รวม (บาท)

37,818,300.00 52,240,400.14

งบลงทุน

งบกลาง

รายจ่ายอื่น

รวม (บาท)

13,442,690.00 12,473,958.93 22,900.00

-

78,067,005.07

10,014,918.00 58,759,386.00

-

-

80,499,248.00

-

-

30,119,100.00

3,912,800.00

งบอุดหนุน

-

27,370,408.00 71,233,344.93 22,900.00

0 188,685,353.07
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รายจ่ายปีงบประมาณ 2558
ประเภท
งบประมาณ
เงินรายได้
(บาท)
เงินรายได้
(อุดหนุนรัฐบาล)
(บาท)
เงินแผ่นดิน
(บาท)
รวม (บาท)

งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

งบลงทุน

10,454,620.64 30,775,753.22 12,662,663.13

งบอุดหนุน

งบกลาง

รายจ่ายอื่น

รวม (บาท)

9,764,166.53 22,900.00

-

63,680,103.52

-

-

76,885,127.00

-

-

29,596,569.87

330,000.00 11,154,944.00 10,014,918.00 55,385,265.00
25,684,003.87

-

3,912,566.00

-

36,468,624.51 41,930,697.22 26,590,147.13 65,149,431.53 22,900.00

งบรายจ่ายอืน
�

0.00%
0.00%
0.00%

งบกลาง

0.00%
0.00%
0.04%

งบอุดหนุน

งบบุคลากร

งบกลาง

เงินแผ่นดิน
เงินรายได ้(อุดหนุนรัฐบาล)

72.04%

15.33%

เงินรายได ้

13.22%
13.03%
19.88%
0.00%

14.51%

48.33%
86.78%

0.43%
0.00

งบรายจ่ายอืน
�

รายจ่ายแบ่งตามปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558

0.00%

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

0 170,161,800.39

16.42%
20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

0.00%

รายจ่ายรวม
ปีงบประมาณ 2558

0.01%

งบอุดหนุน

38.29%

งบลงทุน

15.63%

งบดําเนินงาน

24.64%

งบบุคลากร

21.43%
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00
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คณะวิทยาศาสตร์มีงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ 2558
แยกตามพันธกิจ ดังนี้
เป้าหมายตามพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต

จำ�นวนเงินที่ใช้ (บาท)
เงินรายได้

อุดหนุนรัฐบาล

รวมงบประมาณ

แผ่นดิน

70,859,398.07 26,370,062.00

คิดเป็นร้อยละ

30,119,100.00 127,348,560.07

67.49%

ด้านการส่งเสริมการวิจัย

5,936,678.00 53,811,300.00

-

59,747,978.00

31.67%

ด้านการบริการวิชาการ

1,090,929.00

317,886.00

-

1,408,815.00

0.75%

ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

30,000.00

-

-

30,000.00

0.02%

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

150,000.00

-

-

150,000.00

0.08%

30,119,100.00 188,685,353.07

100.00%

รวม

78,067,005.07 80,499,248.00

รายรับและรายจ่าย เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2556 - 2558
ปีงบประมาณ

รายการ
2556

2557

2558

งบบุคลากร

31,739,670.52

37,480,968.43

37,818,300.00

งบดำ�เนินงาน

63,183,204.56

37,988,199.47

52,240,400.14

งบลงทุน

91,028,256.33

112,499,503.01

27,370,408.00

งบอุดหนุน

50,739,597.80

46,123,400.00

71,233,344.93

800,153.70

8,496.10

22,900.00

-

10,000,000.00

-

237,490,882.91

244,100,567.01

188,685,353.07

งบบุคลากร

31,549,514.97

37,452,967.76

36,468,624.51

งบดำ�เนินงาน

40,307,312.93

33,557,820.93

41,930,697.22

งบลงทุน

89,212,464.59

112,148,873.39

26,590,147.13

งบอุดหนุน

44,248,937.25

44,562,463.59

65,149,431.53

252,460.51

8,496.10

22,900.00

-

10,000,000.00

-

205,570,690.25

237,730,621.77

170,161,800.39

31,920,192.66

6,369,945.24

18,523,552.68

13.44

2.61

9.82

รายรับ (บาท)

งบกลาง
รวมรายรับอื่น
รวมรายรับ
รายจ่าย (บาท)

งบกลาง
งบรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่าย
ผลต่างของรายรับและรายจ่าย
ร้อยละเงินคงเหลือ
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บุคลากร
ปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น 229 คน แบ่งเป็นข้าราชการ สาย ก 46 คน พนักงานมหาวิทยาลัย
ซึง่ จ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล สาย ก 113 คน อาจารย์จา้ งชาวต่างประเทศ 0 คน อาจารย์จา้ งผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ 1 คน ข้าราชการ สาย ข 4 คน
ข้ า ราชการ สาย ค 5 คน พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ซึ ่ ง จ้ า งด้ ว ยเงิ น อุ ด หนุ น รั ฐ บาล สายสนั บ สนุ น สาย ข 6 คน พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล สายสนับสนุน สาย ค 5 คน ลูกจ้างประจำ� 9 คน พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน 34 คน
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน 6 คน
จำ�นวนบุคลากรจำ�แนกตามสถานภาพ
ปีงบประมาณ

ข้าราชการ (คน)

ลูกจ้าง
ประจำ�

พนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายได้

ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย
(เงินรายได้)

ลูกจ้าง
โครงการ

รวม

สาย ก

สาย ข

สาย ค

2556

160*

9

11

9

26

5

1

221

2557

162*

9

11

9

26

6

-

223

2558

160

10

10

9

34

6

-

229

* รวมอาจารย์จ้างผู้มีความรู้ความสามารถ 1 คน

ปีการศึกษา

สัดส่วนบุคลากรต่อนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
สายวิชาการ สายสนับสนุน
(อาจารย์) (เจ้าหน้าที่)

รวม

จำ�นวนนิสิต
เต็มเวลา
(FTES)*

อาจารย์ : เจ้าหน้าที่

นิสิตเต็มเวลา
นิสิตเต็มเวลา
(FTES) : อาจารย์ (FTES) : เจ้าหน้าที่

2555

155.5

61

216.5

4,979.29

2.55 : 1

32.02 : 1

81.63 : 1

2556

159

61

220

4 610.89

2.61 : 1

28.99 : 1

75.58 : 1

25.76 : 1

59.36 : 1

2557
159
69
228
4,095.63
2.30 : 1
หมายเหตุ : * หมายถึง ค่า FTES ของนิสิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (คำ�นวณตามปีการศึกษา)
คุณวุฒิและตำ�แหน่งทางวิชาการเฉพาะอาจารย์ประจำ�
ปีงบประมาณ

27

คุณวุฒิ

สัดส่วน

ตำ�แหน่งทางวิชาการ

รวม
ปริญญา
เอก

ปริญญา
โท

ปริญญา
ตรี

2556

122

38

0

2557

126*

36**

2558

129

31*

สัดส่วน
รวม

เอก:โท:ตรี

ศ.

รศ. ผศ.

อาจารย์

160

3.21 : 1 : 0

1*

9** 56

94

160

1 : 9 : 56 : 94

0

162

3.50 : 1 : 0

1*

9** 59

93

162

1 : 9 : 59 : 93

0

160

4.16 : 1 : 0

0

11* 56

93

160

0 : 1 : 5.10 : 8.45

หมายเหตุ : *อาจารย์จ้างผู้มีความรู้ความสามารถ

ศ. : รศ. : ผศ. : อ.
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การพัฒนาบุคลากร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ม ี ค วามสามารถในการเรี ย นรู ้ แ ละมี ค วามชำ � นาญ
ในด้านการปฏิบัติงานด้านการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
และผลงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่สำ�คัญประกอบด้วย การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน/ ทำ�วิจัย
การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา รวมทั้งการเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สถิติการพัฒนาบุคลลากร

ฝึกอบรม

ศึกษาต่อ

ประชุม/ สัมมนา

ดูงาน

เสนอผลงาน
วิชาการ

รวม

ฝึกอบรม

ศึกษาต่อ

ประชุม/ สัมมนา

ดูงาน

เสนอผลงาน
วิชาการ

รวม

รวมทั้งสิ้น

ภายนอกประเทศ

ปีงบประมาณ

ภายในประเทศ

2556

96

7

373

37

19

532

9

3

20

47

20

99

631

2557

46

8

356

34

20

464

10

2

14

2

9

37

501

2558

88

6

501

47

33

675

13

1

15

2

13

44

719

33
20
19

เสนอผลงาน
วิชาการ

ดูงาน

34
37

สถิติการพัฒนาบุคลากร
ภายในประเทศ

47

2558
2557

ประชุม / ส ้มมนา

356

501

2556

373

6
8
7

ศึกษาต่อ

ฝึ กอบรม

46

-

88
96
100

เสนอผลงาน
วิชาการ

200

2

400

500

600

13

9

ดูงาน

300

สถิติการพัฒนาบุคลากร
ภายนอกประเทศ

20

2

2558

47

2557
15
14

ประชุม / ส ้มมนา

1

ศึกษาต่อ

2

3

ฝึ กอบรม

9
-

2556
20

5

10

10

13

15

20

25

30

35

40

45

50
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อาคาร สถานที่

ถ.สุ ข ุ ม วิ ท

คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ตั ้ ง อยู ่ เ ลขที ่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุ ข อ.เมื อ ง จ.ชลบุ ร ี 20131 ถื อ เป็ น พื ้ น ที ่ ย ุ ท ธศาสตร์ ส ำ � คั ญ
ของจังหวัดชลบุรีอีกพื้นที่หนึ่ง และเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคตะวันออก ในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์มีอาคารทั้งสิ้น
จำ�นวน 11 อาคาร และพื้นที่ใช้สอยรวม 57,058 ตารางเมตร ดังนี้

ชายหาดบางแสน

29

รอลงรูปแผนที่

อาคาร
1. อาคารสิรินธร
2. อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
3. อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
4. อาคารเคมี
5. อาคารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
6. อาคารฟิสิกส์
7. โรงปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง
8. อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
9. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
10. อาคารคณิตศาสตร์
11. โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�

พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)
16,200
12,850
17,498
2,850
200
3,600
200
350
1,380
1,080
850
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การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานประจำ � ปี 2558 คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จดั ให้มกี จิ กรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เพือ่ ให้ทกุ คนได้ตระหนักถึง
คุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ กระตุ้นให้เกิดความมีสำ�นึกในการบำ�รุงและสืบสานวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญา
ของชุมชนและของชาติ โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดให้มีโครงการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม 20 โครงการ จำ�นวนเงิน 481,749 บาท

1. โครงการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
โครงการจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำ�นวน 10 โครงการ จำ�นวนเงิน 275,564 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำ�ดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี 2558
(วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและ
ศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์)

คณะวิทยาศาสตร์ (ดร.วิชญา กันบัว
ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบุคลากร)

2

โครงการกิจกรรมรดน้�ำ ดำ�หัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจำ�ปีพทุ ธศักราช 2558 คณะวิทยาศาสตร์ (ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
(วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยทรัพยากรบุคคล)
และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์)

งบประมาณ (บาท)
90,614

20,000
10,000

3

โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์)

7,000

4

โครงการทำ�บุญสำ�นักงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปีพุทธศักราช 2558

คณะวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์)

30,450

5

โครงการคุณธรรมนำ�ใจ และปลูกฝังค่านิยมชาวพุทธ ประจำ�ปีการศึกษา 2557
“ไหว้พระ 9 อาราม ตามรอยอารยธรรมอดีตราชธานีไทย”

คณะวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์)

20,000

6

โครงการน้ำ�ใจซายน์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2558

คณะวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์)

60,000

7

โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ในวัดที่สำ�คัญของประเทศไทย
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2

ภาควิชาจุลชีววิทยา (รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์)

4,500

8

โครงการทำ�บุญและไหว้ครูภาควิชาเคมี ประจำ�ปีการศึกษา 2557

ภาควิชาเคมี (ดร.นรวิชญ์ ไกรนรา)

20,000

9

โครงการทำ�บุญภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์)

3,000

10

โครงการทำ�บุญภาควิชาและไหว้ครูภาควิชา ประจำ�ปีการศึกษา 2558

ภาควิชาชีววิทยา (ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ)

10,000
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การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม

รายงานประจำ � ปี 2558 คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา

2. โครงการทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรมงบประมาณอื่น

โครงการจากงบประมาณอื่นๆ จำ�นวน 10 โครงการ จำ�นวนเงิน 206,185 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำ�ดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ

5,000

ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี

83,100

ผศ.สุดสายชล หอมทอง

2,000

ดร.ทรงกลด สารภูษิต
ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ

13,000

ผศ.สุดสายชล หอมทอง

3,000

1

โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องภาควิชา ประจำ�การศึกษา 2557

2

โครงการวาริชคืนถิ่น ครั้งที่ 21

3

โครงการขอขมาคณาจารย์

4

โครงการทำ�บุญภาควิชาชีวเคมี

5

โครงการไหว้ครูภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำ�ปีการศึกษา 2557

6

โครงการทำ�บุญภาควิชาและไหว้ครูภาควิชาวาริชศาสตร์

ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ

15,000

7

โครงการทำ�บุญภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ประจำ�ปีการศึกษา 2557

ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์

15,000

8

โครงการทำ�บุญภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ*

ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

6,785

9

โครงการทำ�บุญภาควิชาจุลชีววิทยาและสานสัมพันธ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

ผศ.สุดสายชล หอมทอง

36,900

10

โครงการซายน์สักการะ

อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง

26,400

* โครงการทำ�บุญภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2 ส่วนคือ จากการสนับสนุนภาควิชา และจากการสนับสนุน
ของบุคลากรภายในภาควิชา
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• ความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรเอกชนภายในและต่างประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน สถาบัน และองค์กรต่างๆ ในประเทศ เช่น ความร่วมมือ
ทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมความร่วมมือของส่วนงานมหาวิทยาลัยบูรพากับส่วนราชการ และองค์กรเอกชนภายในประเทศ
กิจกรรมความร่วมมือ

ชื่อผู้ลงนาม/
หน่วยงานที่ลงนาม
(ชื่อสถาบัน)/ จังหวัด

วัน/ เดือน/ ปี ที่ลงนาม
(วัน/ เดือน/ ปี ที่สิ้นสุด)

โครงการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยของครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน**

นายอำ�นาจ เดชสุภา ผู้อำ�นวยการ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จ.ฉะเชิงเทรา

27 มกราคม พ.ศ. 2552
(ไม่กำ�หนดระยะเวลา)

ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และศักยภาพการพัฒนางานวิชาการและการจัด
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

รศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

2 เมษายน 2554
(ระยะเวลา 4 ปี)

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับประเทศ*

นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนา
(เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ)
กรุงเทพฯ

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
(ระยะเวลา 4 ปี)

ความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย**

ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

28 พฤษภาคม 2555
(ระยะเวลา 3 ปี)

ผู้ลงนาม :
			

* ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
** ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การดำ�เนินงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นการดำ�เนินงานด้านการประสานงานและแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอืน่
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถในระดับชาติ เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้บุคลากรให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาความรู้ให้มากขึ้น ในปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำ�เนินการทางด้าน
วิเทศสัมพันธ์ ดังนี้
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		2. กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
กิจกรรมความร่วมมือ

หน่วยงานที่ลงนาม

วัน/เดือน/ปี ที่ลงนาม

Memorandum of understanding
to encourage and promoteacademic
cooperation and exchange between
their two respective Universities

Brawijaya University
of Indonesia
INDONESIA

February 11, 2011
(5 years)
February 10, 2016

Agreement to Cooperation (AOC)
on Collaboration in the programs of
academic development, research and
community help assistance

Brawijaya University
of Indonesia,
INDONESIA

February 11, 2011
(under MOU)
February 10, 2016

Agreement on Co-supervising PhD
Students**

Zhejiang Ocean University
PR CHINA

March 29, 2012
(2012-2015)
March 28, 2015

ผู้ลงนาม :
			

* Prof. Sompol Pongthai, FRTCOG, MPH, LLB, MD.; Rector
** Assist. Prof. Usavadee Tantiwaranurak; Dean

3. การตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ

รายนามสถาบันและประเทศที่ตั้งของสถาบันได้มีการลงนามตกลงร่วมมือกัน มีดังนี้

สถาบัน

ประเทศ

Brawijaya University of Indonesia

INDONESIA

Zhejiang Ocean University

PR CHINA

4. การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นิสิต กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

รายนามสถาบันและประเทศที่ตั้งของสถาบันได้มีการลงนามตกลงร่วมมือกัน มีดังนี้

อาจารย์/ นิสิต
(สาขาวิชา)

ลักษณะกิจกรรม

ระยะเวลา

Assist. Prof. Praparsiri Barnette,
Ph.D./ Miss Xiaoyan Wang (Aquatic
Science)

Co-supervising PhD
Students, and Faculty and
Undergraduate Exchange

five years

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
โครงการความร่วมมือกับ
Zhejiang Ocean University

Wansuk Senanan, Ph.D.
MISS Ying Ying Ye (Aquatic Science)

บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ในปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคลากรที่ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมจนเป็นที่ยอมรับจากสังคม
ภายนอกและภายในคณะ จนได้รับรางวัลเพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณในความดีเป็นเกียรติประวัติสืบไป ดังนี้
บุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ (สายวิชาการ)
ผู้รับรางวัล
ชื่อรางวัลที่รับ/
สถานที่รับรางวัล
องค์กรที่ให้รางวัล
ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร

- รางวัลนักวิจยั ดีเด่น ประจำ�ปี 2558 ประเภทรางวัล
- คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจยั ดีเด่นทีม่ จี �ำ นวนผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารมากทีส่ ดุ มหาวิทยาลัยบูรพา
- รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น

- สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
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บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

บุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ (สายวิชาการ)
ผู้รับรางวัล

ชื่อรางวัลที่รับ/
องค์กรที่ให้รางวัล

สถานที่รับรางวัล

รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
สังกัดภาควิชาเคมี

“นักวิจยั ดีเด่น” จากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำ�นักงาน
Thailand Fronter Author Award 2015
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์
สังกัดภาควิชาชีววิทยา

“นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช
สังกัดภาควิชาชีวเคมี

รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสขุ
สังกัดภาควิชาชีวเคมี

ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ
สังกัดภาควิชาชีวเคมี

การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 41 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
- Excellent Poster Award
- Active Enzyme
Active Enzyme Molecule 2014
Molecule 2014
เมือง Toyama
ประเทศญี่ปุ่น
- รางวัลผู้นำ�เสนอผลงานวิจัยระดับดีมาก แบบโปสเตอร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา นครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III)
“ผูท้ �ำ คุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา” ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
จากคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู จังหวัดชลบุรี
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชลบุรี

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำ�ปี ๒๕๕๘
จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค
บางนา

ผศ.ดร.กุลยา ลิม้ รุง่ เรืองรัตน์
รางวัลการนำ�เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดเี ด่น ด้านอาหาร
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั พืชเขตร้อน
และกึง่ ร้อน ครัง้ ที่ 9

โรงแรม เดอะทวิน
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์
รางวัลการนำ�เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดเี ด่น ด้านอาหาร
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั พืชเขตร้อน
และกึง่ ร้อน ครัง้ ที่ 9

โรงแรม เดอะทวิน
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

บุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ (สายสนับสนุนวิชาการ)
ผู้รับรางวัล
นางกฤติกา วัฒนพันธุ์
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

ชื่อรางวัลที่รับ/
องค์กรที่ให้รางวัล
“บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น” (Popular Vote)
จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่รับรางวัล
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
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การประกันคุณภาพการศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยมหาวิทยาลัยบูรพา จากการรวบรวมข้อมูลจากหลักสูตร/ หน่วยงานภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประจำ�ปีการศึกษา 2557 (1 มิถนุ ายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ผลการประเมินทัง้ 5 องค์ประกอบพบว่า ได้คะแนนเฉลีย่ ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
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องค์ประกอบที่

คะแนนเฉลี่ย

1. การผลิตบัณฑิต

3.30

2. การวิจัย

5.00

3. การบริการวิชาการ

5.00

4. การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5. การบริหารจัดการ

4.00

รวม 5 องค์ประกอบ

4.06
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การผลิตบัณฑิต

หลักสูตร

ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต 11 สาขาวิชา ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต 15 สาขาวิชา และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 6 สาขาวิชา ดังนี้

ระดับปริญญาบัณฑิต 11 สาขาวิชา
- หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี
ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วาริชศาสตร์ และสถิติ
ระดับปริญญามหาบัณฑิต 15 สาขาวิชา
- หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา เคมี
เคมีศึกษา จุลชีววิทยาประยุกต์ ชีวเคมี ชีววิทยาศึกษา ฟิสิกส์
ฟิสกิ ส์ศกึ ษา วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม และสถิติ
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 6 สาขาวิชา
- หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ วาริชศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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หลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
สาขา

หลักสูตร
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

-

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เคมีศึกษา

-

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-

จุลชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-

ชีวเคมี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-

ชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

-

-

-

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

-

-

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

-

-

วาริชศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

-

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

-

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-

-

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา
เคมี

ชีววิทยาศึกษา

ฟิสิกส์ศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถิติ

			
			

คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้รว่ มกับคณะศึกษาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ได้แก่
		
สาขาการสอนคณิตศาสตร์
นอกจากนั้น คณะวิทยาศาสตร์ยังให้บริการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้แก่นิสิตคณะอื่นๆ ได้แก่
		
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์		
คณะวิศวกรรมศาสตร์
		
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		
คณะเภสัชศาสตร์		
คณะสหเวชศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
		
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสารสนเทศ		
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
		
คณะโลจิสติกส์ 		
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
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จำ�นวนนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเปิดรับนิสิตทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยในปีการศึกษา 2558 จำ�นวนนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ 392 คน ภาคพิเศษ
146 คน รวมนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 538 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ 24 คน ภาคพิเศษ 6 คน รวมนิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษาทั้งสิ้น 30 คน คณะวิทยาศาสตร์ มีจำ�นวนนิสิตทั้งหมดจำ�นวน 568 คน
จำ�นวนนิสิตรับเข้าในปีการศึกษา 2558 จำ�แนกตามภาควิชาและระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ภาควิชา

บัณฑิตศึกษา

รวมทุกระดับ
รวม

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

รวม

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

รวม

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์

0

146

146

0

0

0

0

146

146

คณิตศาสตร์

72

0

72

5

6

11

77

6

83

เคมี

51

0

51

1

0

1

52

0

52

จุลชีววิทยา

35

0

35

0

0

0

35

0

35

ชีวเคมี

38

0

38

4

0

4

42

0

42

ชีววิทยา

28

0

28

0

0

0

28

0

28

ฟิสิกส์

51

0

51

1

0

1

52

0

52

เทคโนโลยีชีวภาพ

28

0

28

0

0

0

28

0

28

วาริชศาสตร์

50

0

50

2

0

2

52

0

52

วิทยาศาสตร์การอาหาร

39

0

39

4

0

4

43

0

43

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

0

0

0

5

0

5

5

0

5

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

0

0

0

2

0

2

2

0

2

392

146

538

24

6

30

416

152

568

รวม

สถิติการรับนิสิตเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 – 2558 (คน)
ปริญญาตรี
ปีการศึกษา

บัณฑิตศึกษา

ทุกระดับ

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

รวม

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

รวม

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

รวม

2556

382

157

539

42

87

129

424

244

668

2557

349

75

424

52

38

90

401

113

514

2558

392

146

538

24

6

30

416

152

568
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สถิติการรับนิสิตเข้าศึกษา
6
24

2558

146
392
บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
38
52

2557

บัณฑิตศึกษาภาคปกติ

75
349

ปริญญาตรีภาคพิเศษ

87
42

2556

157

ปริญญาตรีภาคปกติ

382
-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

จำ�นวนนิสิตทั้งหมดในปีการศึกษา 2558 จำ�แนกตามภาควิชาและระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ภาควิชา

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

0

คณิตศาสตร์

บัณฑิตศึกษา
รวม

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

2

2

0

175

16

191

เคมี

110

18

จุลชีววิทยา

128

ชีวเคมี

รวมทุกระดับ
รวม

รวม

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

0

0

0

2

2

17

77

94

192

93

285

128

16

51

67

126

69

195

16

144

1

0

1

129

16

145

78

9

87

4

0

4

82

9

91

ชีววิทยา

67

39

106

0

51

51

67

90

157

ฟิสิกส์

139

14

153

15

25

40

154

39

193

เทคโนโลยีชีวภาพ

58

28

86

0

0

0

58

28

86

วาริชศาสตร์

110

2

112

26

0

26

136

2

138

วิทยาศาสตร์การอาหาร

119

28

147

6

0

6

125

28

153

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

0

0

0

30

0

30

30

0

30

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

0

0

0

51

0

51

51

0

51

984

172

1,156

166

204

370

1,150

376

1,526

กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์

รวม

40
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สถิติจำ�นวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 – 2558 (คน)
ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

รวมทุกระดับ

ปีการศึกษา

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

รวม

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

รวม

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

รวม

2556

1,891

393

2,284

218

266

484

2,109

659

2,763

2557

1,587

206

1,793

236

252

488

1,823

453

2,281

2558

984

172

1,156

166

204

370

1,150

376

1,526

สถิติแสดงจำ�นวนนิสิตทั้งหมด
204
166
172

2558

984
บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
252
236
206

2557

บัณฑิตศึกษาภาคปกติ
1,587
ปริญญาตรีภาคพิเศษ

266
218

2556

393

ปริญญาตรีภาคปกติ

1,891
0

500

1,000

1,500

2,000

จำ�นวนบัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (คน)
ปริญญาตรี
ภาควิชา

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

บัณฑิตศึกษา
รวม

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

รวมทุกระดับ
รวม

ภาค
ปกติ

รวม

ภาค
พิเศษ

คณิตศาสตร์

88

9

97

7

33

40

95

42

137

เคมี

94

15

109

12

7

19

106

22

128

จุลชีววิทยา

102

12

114

0

0

0

102

12

114

ชีวเคมี

103

11

114

0

0

0

103

11

114

ชีววิทยา

84

9

93

0

10

10

84

19

103

เทคโนโลยีชีวภาพ

95

4

99

0

0

0

95

4

99

ฟิสิกส์

92

4

96

6

26

32

98

30

128

วาริชศาสตร์

89

1

90

4

0

4

93

1

94

101

20

121

2

0

2

103

20

123

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

0

0

0

12

0

12

12

0

12

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

0

0

0

20

0

20

20

0

20

848

85

933

63

76

139

911

161

1,072

วิทยาศาสตร์การอาหาร

รวม
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ภาวะการได้งานทำ�ของบัณฑิต
จากการสำ�รวจการได้งานทำ�ของบัณฑิตที่จบจากคณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2557 ที่ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้สำ�รวจเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จ
การศึ ก ษา ประจำ � ปี ก ารศึก ษา 2557 จากจำ�นวนผู้เข้ารั บพระราชทานปริ ญญาบั ต ร จำ � นวน 504 คน ได้ ร ั บแบบสอบถามกลับ คืนมา
จำ�นวน 488 คน คิดเป็น 96.83 เปอร์เซ็นต์ สรุปผลได้ดังนี้

ไม่ได ้ทํางาน
20.91%

ทํางานแล ้ว

ศึกษาต่อ
11.64%

ศึกษาต่อ

สถานภาพการทำ�งาน

ไม่ได ้ทํางาน
ทํางานแล ้ว
67.46%

25,001 - 30,000 บาท
1.63%

30,001 - 35,000 บาท
0.65%

ตํ�ากว่า 10,000
บาท
6.51%

20,001 - 25,000 บาท
5.54%

15,001 - 20,000 บาท
29.32%

35,001 บาทขึน
� ไป
0.33%

เงินเดือนเฉลี่ยที่ได้รับ
10,000 - 15,000 บาท
56.03%

อืน
� ๆ
4.06%

ธุรกิจส่วนตัว
7.50%

ลูกจ ้างส่วนราชการ/
พนักงานของรัฐ
12.50%

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.63%

รับราชการ
0.94%

ประเภทอาชีพ

พนักงานหน่วยงานเอกชน
69.38%
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ทุน/ รางวัลการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการดำ�เนินการด้านทุนการศึกษา และรางวัลใน 2 ลักษณะ คือ
		
1. การสนับสนุนจากเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยบูรพา
		
2. การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน

ทุนการศึกษา

เป็นทุนที่จัดสรรสำ�หรับสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ทั้งในระดับปริญญาตรี 			
และบัณฑิตศึกษา ดังนี้
- ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์์ และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ลำ�ดับที่

ชื่อทุนการศึกษา

จำ�นวนทุน

ทุนละ (บาท)

รวมเป็นเงิน (บาท)

1

5,000

5,000

1

ทุนนักกิจกรรม

2

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์

25

5,000

125,000

3

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทช่วยเหลือนิสิต

1

10,000

10,000

4

ทุนการศึกษาโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี 1
ปีการศึกษา 2558

12

2,000

24,000

5

ทุนการศึกษา พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์

20

5,000

100,000

59

27,000

264,000

จำ�นวนทุน

ทุนละ (บาท)

รวมเป็นเงิน (บาท)

รวม

- ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน

ลำ�ดับที่

ชือ่ ทุนการศึกษา

1

ทุนการศึกษามูลนิธิศรีวิสารวาจา

1

20,000

20,000

2

ทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุน่ ที่ 8

2

15,000

30,000

3

ทุนการศึกษากองทุนพระเทพคุณาธาร จิรปุญญาเถระ

1

5,000

5,000

4

ทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)

1

22,000

22,000

5

ทุนการศึกษามูลนิธิ ทาคาฮาชิ

1

30,000

30,000

6

ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทช่วยเหลือนิสิต ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ **

2

5,000

10,000

7

ทุนส่งเสริมการศึกษา “มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน
นักศึกษาในภาคตะวันออก” ปีการศึกษา 2557

3

20,000

60,000

8

ทุนส่งเสริมการศึกษา “มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน
นักศึกษาในภาคตะวันออก” ปีการศึกษา 2558

1

20,000

20,000

12

137,000

197,000

รวม
** ให้งบประมาณในนามตัวบุคคล
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รางวัลนิสิต
ในปีการศึกษา 2558 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

นิสิตปัจจุบัน

รางวัลที่ได้รับจากภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อ – นามสกุล

ประเภทรางวัล

หน่วยงานที่ให้

วัน/ เดือน/ ปี ที่ได้รับ

นายรัฐพงษ์ ยอดสีมา

นิสิตดีเด่น

มหาวิทยาลัยบูรพา

8 กรกฎาคม 2558

หน่วยงานที่ให้

วัน/ เดือน/ ปี ที่ได้รับ

รางวัลที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อ – นามสกุล

ประเภทรางวัล

น.ส.พรปวีณ์ สุขพงษ์ไทย

ผลการศึกษายอดเยี่ยม มูลนิธศิ าสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 27 กันยายน 2559
ทางวิทยาศาสตร์
ประจำ�ปี 2558
ระดับมหาวิทยาลัย
ชั้นปีที่ 1

ศิษย์เก่า

ในปีการศึกษา 2558 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
รางวัลที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

การศึกษายอดเยีย่ มขัน้ วิทยาศาสตรบัณฑิต
จากมูลนิธศิ าสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ วันที่ 27 กันยายน 2558
นายภาณุ อินทร์ธแิ สง

นายอภิชาติ คลายานนท์

น.ส.ประภาพร มงคลแก้ว

น.ส.อรอนงค์ สิงห์แอด

นายยศกร ตันติอภิบาลกุล

น.ส.กมลทิพย์ วรศิลป์ชยั

น.ส.หทัยวัฒน์ พละศักดิ์

น.ส.จงรัก บ่อทรัพย์

น.ส.วริษฐา ขาววิเศษ

น.ส.เจนจิรา ปิยะภักดิเ์ มธี

น.ส.พจยา พจนวิชยั กุล

การศึกษายอดเยีย่ มขัน้ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จากมูลนิธศิ าสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ วันที่ 27 กันยายน 2558
น.ส.นัทธิณี จุฑานันท์

น.ส.สุวมิ ล เปีย่ มกลัด

นางมุกดา วันเย็น

น.ส.ชมพูนทุ วงศ์สมุทร

น.ส.ญานิล ชัยณรงค์

น.ส.เกษร ใจอุน่
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กิจกรรมนิสิต

นอกเหนือจากภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตในรูปแบบต่างๆ
ในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการ/ กิจกรรมทั้งสิ้น 65 โครงการ และงบประมาณรวมเท่ากับ 2,530,037 บาท

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

วัน/ เดือน/ ปี

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำ�ปี 2557

3,000

17 ตุลาคม 2557

โครงการงานประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3,000

13 มกราคม 2558

โครงการงานประชาสัมพันธ์ภาควิชาชีวเคมี

1,500

30 มกราคม 2558

โครงการพี่สอนน้องเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

2,500

9 - 21 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการสร้างเสริมความคิดบาปบุญในแง่มมุ วิทยาศาสตร์ ความดีชว่ั เป็นพลังวัดค่าพิสจู น์ได้จริง

3,000

26 มีนาคม 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั ของภาควิชา โดยสนับสนุนงานวิจยั ปัญหาพิเศษของนิสติ ชัน้ ปีท่ี 4

25,000

30 มีนาคม 2558

-

3 เมษายน 2558

โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการนำ�เสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
และการบู ร ณาการความรู ้ ท างด้ า นงานวิ จ ั ย

119,822

19 พฤษภาคม - 9 มิถนุ ายน 2558

โครงการเสวนาจากรุน่ พีส่ รู่ นุ่ น้อง ในหัวข้อ เรือ่ ง “การพัฒนาบัณฑิตเทคโนโลยีชวี ภาพทีพ่ งึ ประสงค์”

7,210

24 พฤษภาคม 2558

โครงการประชาสัมพันธ์ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

3,000

13 - 16 มิถนุ ายน 2558

โครงการเสริมความรูภ้ าษาอังกฤษสำ�หรับนิสติ คณะวิทยาศาสตร์

20,000

24 - 29 กรกฎาคม 2558

โครงการส่งเสริมความรูแ้ ละประสบการณ์ในรายวิชาเรียนและด้านสิง่ แวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม

16,450

4 - 6 สิงหาคม 2558

3,000

7 สิงหาคม 2558

60,000

7 สิงหาคม 2558

-

8 สิงหาคม 2558

13,000

15 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558

4,500

28 กันยายน 2558

-

22 - 24 ธันวาคม 2558

โครงการกีฬาเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 14

897,000

24 ธันวาคม 2557

โครงการกีฬา-วิชาการ จุลชีววิทยาสัมพันธ์ (โคโลนีเกมส์)

160,300

9 - 11 มกราคม 2558

35,500

9 - 14 กุมภาพันธ์ 2558

2,000

9 - 14 มีนาคม 2558

113,100

3 - 6 เมษายน 2558

16,000

25 สิงหาคม 2558

ประเภทวิชาการ

โครงการบูรณาการ การเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ครัง้ ที่ 1/2558

โครงการปฐมนิเทศนิสติ ชัน้ ปีท่ี 1 ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ ประจำ�ปี 2558
โครงการปฐมนิเทศนิสติ ชัน้ ปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการแนะนำ�การฝึกงานจากรุน่ พีส่ รู่ นุ่ น้อง
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำ�ปีการศึกษา 2558
โครงการ Food Web
ประเภทส่งเสริมสุขภาพ
โครงการกิจกรรมฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำ�เชียร์และกองเชียร์ภาควิชาเคมี

โครงการกีฬาน้องพี่ซายน์เกมส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2557
โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพในกีฬาน้องพี่ซายน์เกมส์
โครงการกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Union Games) ครั้งที่ 9
โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558
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งบประมาณ
(บาท)

วัน/ เดือน/ ปี

โครงการรับน้องภาควิชาจุลชีววิทยา

1,500

16 ตุลาคม 2557

โครงการรับน้องเข้าภาควิชา ประจำ�ปี 2557

4,660

23 ตุลาคม 2557

โครงการเปิดเทค ประจำ�ปีการศึกษา 2557

20,000

15 พฤศจิกายน 2557

โครงการบายเนียร์ภาควิชา ประจำ�ปีการศึกษา 2557

50,000

20 ธันวาคม 2557

โครงการบายเนียร์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำ�ปี 2557

45,000

22 ธันวาคม 2557

โครงการเลี้ยงอำ�ลานิสิตสาขาวิชาวาริชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

43,000

23 ธันวาคม 2557

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2557

59,250

17 มกราคม 2558

3,500

25 มกราคม 2558

โครงการเลี้ยงส่งนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี ประจำ�ปีการศึกษา 2557

49,100

31 มกราคม 2558

โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์

25,310

8 สิงหาคม 2558

โครงการกิจกรรมเพื่อน้องและประชุมเชียร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558

242,000

10 - 31 สิงหาคม 2558

โครงการซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558

19,000

29 สิงหาคม 2558

1,500

6 กันยายน 2558

โครงการปรับปรุงห้องภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3,000

23 ตุลาคม 2557

โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�

8,150

8 พฤศจิกายน 2557

โครงการพัฒนาภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ประจำ�ปีการศึกษา 2557

2,000

1 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการสัมมนาเครือข่ายสโมสรนิสติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สถาบัน ประจำ�ปี พ.ศ. 2558

90,000

28 - 29 มีนาคม 2558

โครงการปรับปรุงสถานที่และทัศนียภาพ

10,000

29 - 31 มีนาคม 2558

โครงการผู้บริหารพบสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)

7,500

1 พฤษภาคม 2558

โครงการ Big Cleaning Day

3,000

9 สิงหาคม 2558

โครงการพัฒนาภาควิชา ประจำ�ปีการศึกษา 2558

6,000

19 กันยายน 2558

1,000

5 มีนาคม 2558

กิจกรรม
ประเภทนันทนาการ

โครงการกิจกรรมรับขวัญน้องอย่างสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์น้องพี่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประจำ�ปีการศึกษา 2557

โครงการรับน้องภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ประเภทบำ�เพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

ประเภทส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558
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งบประมาณ
(บาท)

วัน/ เดือน/ ปี

5,000

18 ตุลาคม 2557

83,100

25 ตุลาคม 2557

2,000

17 พฤศจิกายน 2557

13,000

22 พฤศจิกายน 2557

3,000

22 มกราคม 2558

โครงการทำ�บุญภาควิชาและไหว้ครูภาควิชาวาริชศาสตร์

15,000

31 มกราคม 2558

โครงการทำ�บุญและไหว้ครูภาควิชาเคมี ประจำ�ปีการศึกษา 2557

20,000

31 มกราคม 2558

โครงการทำ�บุญภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ประจำ�ปีการศึกษา 2557

15,000

1 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการทำ�บุญภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

9,785

15 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการน้ำ�ใจซายน์ ประจำ�ปี พ.ศ.2557

60,000

13 มีนาคม 2558

โครงการกิจกรรมรดน้ำ�ดำ�หัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจำ�ปีพุทธศักราช 2558

10,000

9 เมษายน 2558

โครงการคุณธรรมนำ�ใจ และปลูกฝังค่านิยมชาวพุทธ ประจำ�ปีการศึกษา 2557 "ไหว้พระ 9 อาราม
ตามรอยอารยธรรมอดีตราชธานีไทย"

20,000

18 เมษายน 2558

โครงการทำ�บุญสำ�นักงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปีพุทธศักราช 2558

30,450

9 พฤษภาคม 2558

4,500

11 พฤษภาคม 2558

โครงการทำ�บุญและพัฒนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558

17,500

6 - 8 กรกฎาคม 2558

โครงการซายน์สักการะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558

26,400

22 สิงหาคม 2558

7,000

10 กันยายน 2558

โครงการทำ�บุญภาควิชาจุลชีววิทยาและสานสัมพันธ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

36,900

13 กันายน 2558

โครงการทำ�บุญภาควิชาและไหว้ครูภาควิชา ประจำ�ปีการศึกษา 2558

10,000

26 กันยายน 2558

กิจกรรม
ประเภททำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องภาควิชา ประจำ�ปีการศึกษา 2557
โครงการวาริชคืนถิ่น ครั้งที่ 21
โครงการขอขมาคณาจารย์
โครงการทำ�บุญภาควิชาชีวเคมี
โครงการไหว้ครูภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำ�ปีการศึกษา 2557

โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม และศีลธรรม รวมทัง้ ศิลปวัฒนธรรมทีค่ วรอนุรกั ษ์ไว้ในวัดทีส่ �ำ คัญ
ของประเทศไทย เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นสิ ติ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจุลชีววิทยา ครัง้ ที่ 2

โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2558
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การวิจัยและวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ทุกระดับ
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อก้าวสู่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยตามเจตนารมณ์ และปณิธานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย
ที ่ เ สร็ จสมบู ร ณ์ เ ผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์ผลงานวิจัย ซึ่งนั บเป็ น ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใ ห้ แก่ ภ าคอุ ตสาหกรรม
ประชาชนทัว่ ไป รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการวิจยั ทัง้ สิน้ 114 โครงการ และงบประมาณรวมเท่ากับ 62,036,300 บาท
ประเภทโครงการ
1. โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
2. โครงการวิจัยจากแหล่งทุนอื่น
3. โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุนรัฐบาล)
4. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา
5. งานวิจัยทีี่ได้รับการตีพิมพ์
5.1 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
5.2 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
5.3 งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ งการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(Proceedings)
5.4 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
(Proceedings)

จำ�นวน (โครงการ)

จำ�นวนเงิน (บาท)

20

1,900,000

8

7,144,000

72

52,592,300

4

400,000

111
46
22

-

55

6. งานวิจัยที่นำ�เสนอในที่ประชุมวิชาการ (แบบบทคัดย่อ)
6.1 งานวิจัยที่นำ�เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
6.2 งานวิจัยที่นำ�เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ

3

-

7. ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เชิงพาณิชย์		

3

-

114

62,036,300

รวม
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1. โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการละ 100,000 บาท)
ลำ�ดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

1

การจำ�แนกคุณภาพอากาศในบริ เวณเขตชุ มชนเมื องทางภาคตะวั นออกของประเทศไทยซี ่ งสั ม พั นธ์ ก ั นกั บ ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู
ค่าความเข้มข้นของ O3 และ PM10 ด้วยเทคนิคข่ายงานระบบประสาท
และ ผศ.ดร.จตุภทั ร เมฆพายัพ

2

ตัวแบบ EOQ ทีม่ อี ตั ราการเพิม่ สินค้าต่อเนือ่ งและมีการลดราคาสินค้าแบบพิเศษ

ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
และ ผศ.ดร.จตุภทั ร เมฆพายัพ

3

สมรรถนะของตัวแบบข่ายงานระบบประสาทเทียมซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของส่วนประกอบหลักสำ�หรับการทำ�นาย
ค่าความเข้มข้นของ PM10 ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย

ผศ.ดร.จตุภทั ร เมฆพายัพ
และผศ.ดร.กิดาการ สายธนู

4

การปรับปรุงวิธกี ารแปลงเชิงอนุพนั ธ์ เพือ่ หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย

ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม
และ ดร.อารยา วิวฒ
ั น์วานิช

5

โมเม้นท์แบบเลือ่ นและสูตรชนิดใหม่ของเซลเบิรก์

ผศ.ดร.วรพรรณ จันทร์ดี

6

ผลของความหนาของแคโทด แอโนด และอิเล็กโทรไลต์ของเซลล์เชือ้ เพลิงออกไซด์ของแข็งต่อประสิทธิภาพของเซลล์ ผศ.ดร.สินนี าฏ ศรีมงคล
เชือ้ เพลิงสำ�หรับการประยุกต์ใช้งานทางทะเล
และ ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล

7

จำ�นวนเฉพาะในรูปแบบ x^2 + dy^2 ในฟีลด์ควอดราติก

ดร.สารัตน์ ศิลปวงษา

8

ฟังก์ชนั ประกอบบนปริภมู ซิ กี ลั -บาร์กมันน์ทไ่ี ม่แปรเปลีย่ นภายใต้การหมุน

ผศ.ดร.อารีรกั ษ์ ชัยวร
และ ดร.สารัตน์ ศิลปวงษา

9

การคำ�นวณและสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดเิ นชันชนิดใหม่จากลิแกนด์ฟลาโวนอยด์ กับไอออนโลหะ Cu2+ และ
Zn2+ เพือ่ ใช้เป็นสารเลียนแบบฮอร์โมนอินซูลนิ

ดร.ณัฐวิศษิ ฏ์ ยะสารวรรณ

10

การใช้ไฟโลเจเนติกโปรไฟล์ในการตรวจสอบโปรตีนระบบภูมคิ มุ้ กันในจีโนมพืช แมลง ปลากระดูกแข็ง และมนุษย์

ผศ.ดร.พิทกั ษ์ สูตรอนันต์
น.ส.จิดาภา สอนศิริ
น.ส.มณฑาทิพย์ ปานที
น.ส.ฐิตริ ตั น์ นุชศิลา
และ น.ส.จิตรลดา อนันต์นาวีนสุ รณ์

11

การตอบสนองทางสรีรวิทยาและชีวเคมีตอ่ ภาวะเครียดจากความเค็มของข้าวหอม

ดร.วาสินี พงษ์ประยูร

12

กายวิภาคและมิญชวิทยาเปรียบเทียบของหัวใจของหอยนางรมปากจีบและหอยตะโกรม

ดร.สุทนิ กิง่ ทอง
และ นางเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ

13

ความหลากชนิดของหอยฝาเดียวบริเวณคุง้ กระเบนและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง

นายรุง่ วิทย์ ชัยจิรวงศ์
และ ผศ.ดร.พงษ์รตั น์ ดำ�รงโรจน์วฒ
ั นา

14

การเสริมฤทธิต์ า้ นแบคทีเรียฉวยโอกาสและดือ้ ยาของส่วนสกัดเมทานอลจากเพการ่วมกับยาปฏิชวี นะ

ผศ.ดร.วิสาตรี คงเจริญสุนทร

15

การปรับปรุงความใสและความคงตัวของไวน์ผลไม้เมืองร้อน

ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
และ ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่�ำ ศาสตร์

16

การออกแบบและสร้างเครือ่ งโพเทนชิโอสแตท

ดร.ธนัสถา รัตนะ
และ ดร.อรรถพล เชยศุภเกตุ

17

ผลของความหนาทีม่ ตี อ่ สมบัตติ า้ นทานการกัดกร่อนของฟิลม์ บาง โครเมียมไนไตรด์ทเ่ี คลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ สปัตเตอริง

ดร.จริยาวดี สุรยิ พันธุ์

18

สัณฐานวิทยาและการเปลีย่ นแปลงมวลชีวภาพของหญ้าทะเล ชนิด Halodule pinifolia และ Halodule uninervis
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.อนุกลู บูรณประทีปรัตน์
และ ผศ.เผชิญโชค จินตเศรณี

19

การชะลอการเปลีย่ นแปลงคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของหอยแมลงภูส่ กุ ด้วยการ
บรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ

ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
และ ดร.จริยาวดี สุรยิ พันธุ์

20

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากกากส้มจีด๊ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ส่วนเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปอาหาร

ดร.สิริมา ชินสาร
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2. โครงการทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น
ลำ�ดับ ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

จำ�นวนเงิน (บาท)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
1

โครงการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ในอ่าวไทย ปีงบประมาณ 2558

ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี

3,500,000

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) สำ�นักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)
2

การศึกษาทบทวนลิเวอร์เวิร์ตสกุลฟรูลาเนียในประเทศไทย

ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์

200,000

3

ความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์ของแมลงวันผลไม้
Bactrocera tau complex กับแมลงเบียนที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในประเทศไทย

ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล

400,000

4

การพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง
หลังการเก็บเกี่ยวด้วยชีวภัณฑ์ยีสต์ปฏิปักษ์ Issatchenkia orientalis VCU24

ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ

280,000

โครงการสนับสนุนนักวิจัยใหม่ วท. สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
5

การศึกษาผลของฮอร์โมนและช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีต่อโปรตีโอมของน้ำ�ยาง ดร.แวววลี โชคแสวงการ
จาก Hevea brasiliensis

250,000

ทุนพัฒนานักวิจัย จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
6

การศึกษาสมบัติและการประยุกต์ใช้งานวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย
สำ�หรับเป็นวัสดุก่อสร้าง

รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์

1,500,000

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
7

โมเม้นต์ที่แปดของแอลฟังก์ชันดีกรีสอง

ผศ.ดร.วรพรรณ จันทร์ดี

562,000

8

สูตรเวียนเกิดสำ�หรับหาสัมประสิทธิ์ของกรุ๊ปดีเทอร์มิแนนท์

ดร.วศิน วิพิศมากูล

452,000

50

51
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3. โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุนรัฐบาล)
ลำ�ดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

จำ�นวนเงิน (บาท)

1

การทำ�นายค่าความเข้มข้นของ PM10 ในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย ผศ.ดร.จตุภทั ร เมฆพายัพ
ด้วยวิธกี ารถดถอยส่วนประกอบหลัก

250,000

2

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ยิ านาโนเพือ่ การผลิตไบโอพีเซลคุณภาพสูงในขัน้ ตอนเดียว
จากการรวมกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟเิ คชันและไฮโดรจิเนชันบางส่วน

ดร.การะเกด เทศศรี

860,000

3

การสังเคราะห์และฤทธิต์ า้ นแบคทีเรียของสารกลุม่ 3-subtituted indole
และ 2-substituted pyrrole

ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์

880,000

4

การสังเคราะห์และปรับเปลีย่ นโครงสร้างสารไดเฮทเทอโรเอริลเอริลมีเทนและอนุพนั ธ์
ในการใช้เป็นสารยับยัง้ โคลีนเอสเทอเรสเพือ่ ใช้รกั ษาโรคอัลไซเมอร์

ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์

850,000

5

การพัฒนาไบโอ-นาโนคอมโพสิตไฮโดรเจลของคาร์บอกซีเมทิล เซลลูโลสสำ�หรับใช้งาน
ด้านชีวการแพทย์

ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค

880,000

6

พอลิเมอร์ชวี ภาพไคโตซาน/เจลาติน ทีม่ สี มบัตแิ ม่เหล็กสำ�หรับเป็นเรซินแลกเปลีย่ นไอออน ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
และกำ�จัดโลหะหนักในน้�ำ ทิง้

850,000

7

การออกแบบตัวเร่งปฏิกริ ยิ าผสมในการสังเคราะห์คาร์บอนนอกไซด์และคาร์บอนไซด์เป็น
แอลกอฮอล์ดว้ ยออร์แกนโนเมทัลลิก Mo6S8-2nC3n (n=0, 1, 2, 3)

ดร.นรวิชญ์ ไกรนรา

224,400

8

อนุภาคนาโนแม่เหล็กเคลือบด้วยพอลิเมอร์ส�ำ หรับการประยุกต์เป็นอุปกรณ์ตรวจวัด
ทางชีวภาพ

ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย

650,000

9

การพัฒนาวิธดี พี พี เี อชบนอุปกรณ์แบบกระดาษเพือ่ การวิเคราะห์แบบรูผ้ ลรวดเร็ว
ของความสามารถการต้านอนุมลู อิสระในอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

ดร.ยุภาพร สมีนอ้ ย

650,000

10

การเตรียมสารสังเคราะห์ไตรเอโซลไกลโคไซด์ เพือ่ ศึกษาสมบัตกิ ารต้านมะเร็งท่อน้�ำ ดี

ผศ.ดร.รุง่ นภา แซ่เอ็ง

850,000

11

การค้นคว้าและพัฒนาสาร propargyl glycosides ให้เป็นสารกลุม่ ใหม่ส�ำ หรับ
เครือ่ งสำ�อางค์ผวิ ขาว

ผศ.ดร.รุง่ นภา แซ่เอ็ง

860,000

12

การสังเคราะห์ bisindote-triazoles แบบง่ายเพือ่ พัฒนาเป็นสารต้านมะเร็ง

ผศ.ดร.รุง่ นภา แซ่เอ็ง

900,000

13

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิต์ า้ นจุลนิ ทรียข์ องสารบริสทุ ธิจ์ ากไคร้

รศ.ดร.วารี เนือ่ งจำ�นงค์

1,100,000

14

การกำ�จัดโลหะอันตรายในน้�ำ ทิง้ จากห้องปฏิบตั กิ ารด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโน (Fe3 O4)
เคลือบด้วยพอลิเมอร์

ดร.ศศิธร มัน่ เจริญ

480,000

15

การเตรียม สมบัติ และการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของโฟมชีวภาพ
จากแป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำ�ปะหลังและแป้งข้าวโพด

ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์

350,000

16

สารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากพืชในสกุล Tabernaemontana

ดร.อนันต์ อธิพรชัย

950,000

17

การศึกษาการจำ�แนกชนิดของสารประกอบสารหนูในสิง่ แวดล้อม

ดร.อภิญญา นวคุณ

812,500

18

สารเคลือบผิวคอนกรีตที่ผลิตจากเถ้าลอยสำ�หรับใช้งานในสภาวะกรด

รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์

245,000

19

การประเมินศักยภาพและการสร้างตำ�รับยาใหม่ของสมุนไพรไทยสำ�หรับ
การรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

20

การโคลนและสมบัตขิ องยีนไลเปสจาก Bacillus sp. ทีผ่ ลิตเอนไซม์ไลเปสประสิทธิภาพสูง ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์

1,200,000
720,000
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ลำ�ดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

จำ�นวนเงิน (บาท)

21

การพัฒนาการตรึงเอนไซม์ไลเปสประสิทธิสงู จากแบคทีเรียบนวัสดุราคาประหยัดเพือ่ ใช้
ในการผลิตไบโอดีเซล

ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์

22

อุบตั กิ ารณ์และแนวทางเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารควบคุมการปนเปือ้ นแบคทีเรียกรดแลคติก
ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเพือ่ เป็นเชือ้ เพลิงของประเทศไทย

ผศ.ดร.ศิรโิ ฉม ทุง่ เก้า

660,000

23

การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรไทยเพือ่ ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้ง
สูม่ าตรฐานสากล

รศ.ดร.สุบณ
ั ฑิต นิม่ รัตน์

800,000

24

สารต้านจุลชีพชนิดใหม่จากแบคทีเรียไพรไบโอติก เพือ่ ใช้ในการควบคุมมาตรฐาน
ทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งและแปรรูปในจังหวัดชลบุรี

รศ.ดร.สุบณ
ั ฑิต นิม่ รัตน์

760,000

25

การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาน้�ำ เชือ้ ปลาสวาย แบบยัง้ ยืนเพือ่ การค้าและการอนุรกั ษ์ รศ.ดร.สุบณ
ั ฑิต นิม่ รัตน์

760,000

26

ผลของสภาวะโลกร้อนต่ออุบัติการณ์ของแบคทีเรียก่อโรคที่รุนแรงและดื้อยา
หลายขนานจากชายหาดบางแสนและพัทยา จังหวัดชลบุรี

รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์

700,000

27

การศึกษาฤทธิ์ต้านราก่อโรคพืชของราที่แยกได้จากนาเกลือ

ผศ.ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์

361,000

28

การพัฒนาส่วนสกัดน้ำ�จากเหง้าเร่วหอมเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ

รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข

950,000

29

การประเมินศักยภาพของ 4-methocycinnamyl 4-coumarate ที่แยกได้
จากเหง้าเร่วหอมในการเป็นสารต้านอักเสบชนิดใหม่

รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข

1,047,000

30

การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปที่มีศักยภาพในการสลายสารปนเปื้อนกลุ่มเอไมด์และไนไตร์ล

รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช

1,000,000

31

การสร้างท่อบำ�บัดน้ำ�ทิ้งที่เกิดจากกระบวนการฟอกหนัง

รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช

800,000

32

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระหลังจากถูกย่อยและดูดซึมผ่านเซลล์เยื่อบุผนังลำ�ไส้ของน้ำ�ชาขลู่

ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ

880,000

33

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำ�ผลไม้ไทยบางชนิดหลังผ่านกระบวนการย่อยในหลอดทดลอง ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ

580,000

34

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชในวงค์ Asteraceae และ Acantaceae
ในการยับยั้งเอนไซม์ CYP2A6 ที่ย่อยสลายนิโคตินในคน

ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต

820,000

35

การประเมินผลกระทบของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้าน ในโครงการป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดจันทบุรี ต่อการย่อยสลายยาแผนปัจจุบันผ่านการยับยั้งเอนไซม์
CYP2C9

820,000

36

การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากเหง้าเร่วหอม

900,000

37

การพัฒนาระบบตัวนำ�ส่งยารูปทรงกลมที่สร้างขึ้นจากดีเอ็นเอเพื่อใช้ในการนำ�ส่งยาเคมี ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ
บำ�บัดที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านม

750,000

38

การตอบสนองทางพฤติกรรมและความทนทานต่อโลหะหนักของหอยโข่ง (Pila spp.)
ที่เป็นชนิดพันธุ์พื้นเมืองและหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ที่เป็นชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางการควบคุมสัตว์น้ำ�ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศไทย

ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์

700,000

39

การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนอินซูลินไลท์โกรทแฟคเตอร์วันของปลาการ์ตูนส้มขาว
(Amphiprion ocellaris)

ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี

1,932,000

40

ความหลากหลายและคุณสมบัตบิ างประการของใบไผ่พน้ื ทีป่ กปักทางพันธุกรรม
พืช อพ.สธ. เขือ่ นวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี

ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา

ดร.ผาณตา วานิชวัฒนาเดชา

1,100,000

650,000

52

53
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ลำ�ดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

จำ�นวนเงิน (บาท)

41

ความหลายหลาก จุลลักษณะ และคุณสมบัติบางประการของไม้ไผ่ในจังหวัดสระแก้ว
และจังหวัดปราจีนบุรี

ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา

653,400

42

ความหลากชนิดของสัตว์กลุ่มหอยในจังหวัดปราจีนบุรี (สนองพระราชดำ�ริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)

ผศ.พงษ์รัตน์ ดำ�รงโรจน์วัฒนา

720,000

43

ปริมาณและการสังเคราะห์วิตามินบี 1 ของข้าวไทยและกิจกรรมของเอนไซม์
Thiamine phosphate phosphorylase ในระหว่างการเจริญของเมล็ดข้าว

ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ

433,000

44

สถานการณ์การปนเปื้อนของสารไตรบิวทิลทินในพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทย
และการหาตัวบ่งชี้ภาพโปรตีนสำ�หรับการปนเปื้อนของสารไตรบิวทิลทิน

ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง

45

การผลิตสารเอกโซโพลีแซกคาไรด์จากน้ำ�ตาลที่เหลือจากกระบวนการออสโมซิส

ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

600,000

46

การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลากะพงขาว
(Lates calcarifer Bloch)

ดร.พอจิต นันทนาวัฒนา

850,000

47

การพัฒนาแหนเพื่อเป็นพืชน้ำ�ต้นแบบในการวิจัยพื้นฐานและการนำ�ไปประยุกต์ใช้
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.สลิล ชั้นโรจน์

520,000

48

การเติมท่อนาโนคาร์บอนด้วยโบรอนและไนโตรเจนสำ�หรับประยุกต์เป็นตัวตรวจจับ
แก๊สและบำ�บัดน้ำ�

ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร

946,000

49

การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางวานาเดียมไนไตรด์
ที่เคลือบด้วยเทคนิครีแอกทีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง

รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ

900,000

50

การเตรียมชั้นเคลือบแข็งของโครเมียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ด้วยวิธี
รีแอคทีฟ แมกนีตรอน โคสปัตเตอริง

ดร.อดิศร บูรณวงศ์

970,000

51

การศึกษาคุณภาพน้ำ�คุณภาพดิน และการไหลเวียนของกระแสน้ำ� ต่อการแพร่กระจาย ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์
ของแนวหญ้าทะเลตามแนวชายฝั่งอำ�เภอเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

52

การใช้ไอโซโทปเสถียรในการบ่งชี้ผลกระทบของน้ำ�เสียจากชุมชนต่อระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน

ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี

53

การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่ขนาดต่างๆ

ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ

760,000

54

การพัฒนาอาหารเม็ดสำ�เร็จรูปเพื่อเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus) โดยพิจารณา
จากขนาดและระดับโปรตีน

ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ

800,000

55

การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำ�เชื้อหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina)
เพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์

รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธ์ชัย

807,000

56

การแช่น้ำ�เชื้อปลาไนเพื่อการจัดตั้งธนาคารน้ำ�เชื้อ

รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธ์ชัย

800,000

57

ทรอสโทไคตริดส์จากระบบนิเวศชายฝัง่ ทะเลจังหวัดชลบุรี : ความหลากหลายทางชีวภาพ ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร
และการคัดแยกเพือ่ จัดทำ�ฐานข้อมูลและการนำ�ไปใช้ประโยชน์ (สนองพระราชดำ�ริภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.))

1,355,000

58

การยืดอายุการเก็บรักษาหอยแมลงภู่สุกด้วยการเคลือบอัลจิเนตผสมสารกับหินร่วมกับ ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
การบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ

560,000

59

การยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาวต้มโดยการเคลือบด้วยน้ำ�มันหอมระเหยร่วมกับ
การบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ

ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ

560,000

60

การประยุกต์ใช้สารเคลือบกันหืนจากอัลจิเนตเพือ่ ยึดอายุการเก็บรักษากุง้ ขาวต้ม

ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ

560,000

1,100,000

994,000
1,200,000
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ลำ�ดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

จำ�นวนเงิน (บาท)

61

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงกึ่งแห้งเสริมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
จากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวโดยวิธีการออสโมซิสร่วมกับการทำ�แห้ง

ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล

400,000

62

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะกึ่งแห้งให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงโดยใช้
การดึงน้ำ�ออกวิธีออสโมซิสร่วมกับการทำ�แห้ง

ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล

400,000

63

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าข้าวเจ้าเพื่อสุขภาพเสริมแป้งถั่ว

ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

570,000

64

การเพิ่มมูลค่าสาหร่ายผักกาดทะเลโดยใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ

ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล

469,000

65

การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับผลเงาะครบทุกส่วนโดยการนำ�ส่วนเนื้อ เปลือก
และเมล็ดเงาะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล

15,000

66

การยืดอายุการเก็บหอยหลอดด้วยเทคนิค Sous Vide และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารกึ่งแห้ง

ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล

300,000

67

การศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีที่สำ�คัญต่อสุขภาพจากเส้นใยของเห็ดที่เพาะเชิงการค้า ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
และการนำ�เส้นใยเห็ดผงไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

465,000

68

สมบัติทางเคมี-กายภาพ และฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำ�มันรวมทั้งสมบัติของแป้ง
หลังการสกัดน้ำ�มันจากเมล็ดเงาะที่เป็นของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล

300,000

69

การผลิตโมนาโคลิน เค รงควัตถุสีเหลือง และชิตรินินโดย Monascus purpureus
จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ด้วยกระบวนการหมักแบบอาหารแข็ง

ดร.ศนิ จิระสถิตย์

242,000

70

การใช้ประโยชน์จากเปลือกเงาะเป็นใยอาหารเพื่อสุขภาพ

ดร.สิริมา ชินสาร

411,000

71

การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีจำ�เพาะของเนื้อผลสับปะรด

ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข

750,000

72

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวเจ้าเสริมน้ำ�หมึกจากหมึกทะเล

ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์

650,000

4. โครงการวิจัยที่ไดัรับทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา
ลำ�ดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย

จำ�นวนเงิน (บาท)

1

การปรับแก้ความถูกต้องข้อมูลดาวเทียมแสดงพื้นทะเลของอ่าวไทย

ผศ.เผชิญโชค จินตเศรณี

100,000

2

แบบจำ�ลองเชิงตัวเลขของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งสำ�หรับการใช้งานทางทะเล

ผศ.ดร.สินีนาฎ ศรีมงคล

100,000

3

โครงสร้างจุลกายวิภาคเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียในอวัยวะสืบพันธุ์ของหอยนางรมปากจีบ

ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง

100,000

4

การพัฒนายีสต์สายพันธุ์ที่ทนร้อนในระหว่างการหมักเพื่อผลิตเอทานอล
จากกากมันสำ�ปะหลัง

ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

100,000

54

55
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5. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5.1 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ผลงานวิจัย

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ ฉบับที่พิมพ์/
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์/ หน้าที่ลงพิมพ์/ ชื่อประเทศ

ผู้วิจัย

The mean square of the product of
the Riemann Zeta function with dirichlet polynomials

JOURNAL FUR DIE REINE UND ANGEWANDTE
MATHEMATIK/ 2015/ Vol.2015/ p.1-29/ Germany

Bettin, S.,
Chandee, V.
and Radziwill M.

The adjusted Turkey's control chart with MADM

International Journal of Applied Environmental
Mekparyup, J.,
Sciences/ 2014/ Vol.9/ No.4/ 31 Dec 2014/ p.2063-2075/ Kornpetpanee, S.
India
and Saithanu, K.

Application of artificial neural network models to predict International Journal of Applied Environmental
Mekparyup, J.
the ozone concentration at the East of Thailand
Sciences/ 2014/ Vol.9/ No.4/ 31 Dec 2014/ p.1291-1296/ and Saithanu, K.
India
The performance of the adjusted Tukey’s control chart
under asymmetric distributions

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/ 2014/ Mekparyup, J.,
Vol.10/ No.5/ 31 Dec 2014/ p.719-724/ India
Kornpetpanee, S.
and Saithanu, K.

Predicting run off using a multiple linear regression
equation In Sakaeo, Thailand

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/ 2014/ Mekparyup, J.,
Vol.10/ No.5/ 31 Dec 2014/ p.765-768/ India
Saithanu, K.
and Laipradith, W.

Multiple linear regression analysis for estimation of
Nitrogen Oxides in Rayong

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/ 2014/ Mekparyup, J.,
Vol.10/ No.5/ 31 Dec 2014/ p.769-774/ India
Saithanu, K.
and Buaphan, M.

Estimation of ozone concentration in Rayong province of Global Journal of Pure and Applied Mathematics/ 2014/ Mekparyup, J.,
Thailand using MLR method
Vol.10/ No.6/ 31 Dec 2014/ p.869-874/ India
Saithanu, K.
and Detudom, S.
Modeling and forecasting the Dengue Hemorrhagic fever
cases in Trat, Thailand

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/ 2015/ Mekparyup, J.
Vol.11/ No.2/ 30 Apr 2015/ p.837-841/ India
and Saithanu, K.

Estimation of Malaria cases with MLR method In Prajuab
Kirikhan, Thailand

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/ 2015/ Mekparyup, J.,
Vol.11/ No.1/ 28 Feb 2015/ p.519-522/ India
Khamrod, S.
and Saithanu, K.

Combing seasonal ARIMA model and adjusted Tukey's
control chart with interpretation rules for monitoring
epidemic of Dengue Hemorrhagic Fever

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/ 2015/ Mekparyup, J.
Vol.11/ No.4/ 30 June 2015/ p.2151-5154/ India
and Saithanu, K.

Hybrid method to forecast epidemic of Dengue
hemorrhagic fever

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/ 2015/ Mekparyup, J.
Vol.11/ No.4/ 30 June 2015/ p.2155-2160/ India
and Saithanu, K.

Marine fish landing estimation with multiple linear
regression analysis in Sattahip district

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/ 2015/ Mekparyup, J.
Vol.11/ No.4/ 30 June 2015/ p.2141-2144/ India
and Saithanu, K.

Monitoring epidemic of DHF using time series model and Global Journal of Pure and Applied Mathematics/ 2015/ Mekparyup, J.
robustness control chart
Vol.11/ No.4/ 30 June 2015/ p.2145-2149/ India
and Saithanu, K.
Multiple linear regression for estimation of marine fish
landing in Mueang Chon Buri district

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/ 2015/ Mekparyup, J.,
Vol.11/ No.4/ 30 June 2015/ p.2131-2135/ India
Saithanu, K.
and Sombat, P.
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ผู้วิจัย

ผลงานวิจัย

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ ฉบับที่พิมพ์/
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์/ หน้าที่ลงพิมพ์/ ชื่อประเทศ

Multiple linear regression for estimation of monthly
average Benzene in the air at Rayong province

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
Mekparyup, J.,
2015/ Vol.11/ No.4/ 30 June 2015/ p.2123-2126/ India Saithanu, K.
and Thongprasert, P.

Predicting PM10 with multiple linear regression equaiton
in Rayong

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
Mekparyup, J.,
2015/ Vol.11/ No.4/ 30 June 2015/ p.2187-2190/ India Saithanu, K.
and Thongchue, J.

Predicting SO2 with multiple linear regression equation in Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
Mekparyup, J.,
Chonburi
2015/ Vol.11/ No.4/ 30 June 2015/ p.2165-2169/ India Saithanu, K.
and Wannaphun, B.
Prediction marine fish landing using multiple linear
regression analysis

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
Mekparyup, J.
2015/ Vol.11/ No.4/ 30 June 2015/ p.2137-2140/ India and Saithanu, K.

Use of neural network models to predict university
admission achievement in Thailand

International Journal of Applied Environmental
Sciences/ 2014/ Vol.9/ No.5/ 31 Dec 2014/ p.24032408/ India

Narksuwan, P.,
Mekparyup, J.
and Saithanu, K.

Modeling of air quality index in the Eastern urban areas
of Thailand using neural network method

International Journal of Applied Environmental
Sciences/ 2014/ Vol.9/ No.4/ 31 Dec 2014/ p.18851891/ India

Saithanu, K.
and Mekparyup, J.

Detecting change of longtail tuna quantity in Thailand
with Cusum control chart

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
2014/ Vol.10/ No.5/ 31 Dec 2014/ p.657-661/ India

Saithanu, K.,
Unmueng, P.
and Mekparyup, J.

Using multiple linear regression to predict PM10
concentration In Chonburi, Thailand

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
2014/ Vol.10/ No.6/ 31 Dec 2014/p.835-839/ India

Saithanu, K.
and Mekparyup, J.

Examining municipal solid waste amount of
municipalities of Thailand with Cusum chart

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
2015/ Vol.11/ No.12/ 30 Apr 2015/ p.675-678/ India

Saithanu, K.
and Mekparyup, J.

Using CUSUM control chart to detect change of shrimp and Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
prawn catch In Thailand
2015/ Vol.11/ No.2/ 30 Apr 2015/ p.671-674/ India

Saithanu, K.
and Mekp aryup, J.

Monitoring stock of round scads in Thailand with CUSUM Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
control chart
2015/ Vol.11/ No.1/ 28 Feb 2015/ p.427-430/ India

Saithanu, K.
and Mekparyup, J.

Apply CUSUM control chart to monitor amount of
municipal solid waste In Bangkok

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
2015/ Vol.11/ No.1/ 28 Feb 2015/ p.537-540/ India

Saithanu, K.
and Mekparyup, J.

Overview of municipal solid waste amount In Thailand
with CUSUM chart

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
2015/ Vol.11/ No.2/ 30 Apr 2015/ p.963-966/ India

Saithanu, K.
and Mekparyup, J.

Application of neural network scheme using PCR to
predict PM10 concentration at the East of Thailand

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
Saithanu, K.
2015/ Vol.11/ No.4/ 30 June 2015/ p.2127-2130/ India and Mekparyup, J.

Ascertainment of rice yield in the Northern Thailand with Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
Saithanu, K.
CUSUM control chart
2015/ Vol.11/ No.4/ 30 June 2015/ p.2195-2198/ India and Mekparyup, J.
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ผู้วิจัย

ผลงานวิจัย

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ ฉบับที่พิมพ์/
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์/ หน้าที่ลงพิมพ์/ ชื่อประเทศ

Assessment of air quality in the Eastern industrial areas
of Thailand basing on O3 and PM10 concentrations with
DA model

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
Saithanu, K.
2015/ Vol.11/ No.4/ 30 June 2015/ p.2171-2175/ India and Mekparyup, J.

Development of neural network models for forecasting
rice yield in the Northern Thailand

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
Saithanu, K.
2015/ Vol.11/ No.4/ 30 June 2015/ p.2191-2194/ India and Mekparyup, J.

Forecasting rice yield in the Northern Thailand with
multiple linear regression model

Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
Saithanu, K.,
2015/ Vol.11/ No.4/ 30 June 2015/ p.2181-2186/ India Mekparyup, J.
and Phodjanawichaikul, P.

Forecasting sugar cane yield In the Northeast of Thailand Global Journal of Pure and Applied Mathematics/
Saithanu, K.
with MLP models
2015/ Vol.11/ No.4/ 29 June 2015/ p.2161-2164/ India and Mekparyup, J.
An improved negative binomial to approximate the
P´Olya distribution

International Journal of Pure and Applied
Teerapabolarn, K.
Mathematics/ 2014/ Vol.9/ No.5/ 31 Dec 2014/ p.625628/ United States

An improved binomial distribution to approximate the
P´Olya distribution

International Journal of Pure and Applied
Teerapabolarn, K.
Mathematics/ 2014/ Vol.9/ No.5/ 31 Dec 2014/ p.629932/ United States

Binomial approximation for a sum of independent
binomial random variables

Applied Mathematical Sciences / 2014/ Vol.8/
No.179/ 31 Dec 2014/ p.8933-8936/ Bulgaria

Teerapabolarn, K.

Negative binomial approximation for independent
geometric random variables

Applied Mathematical Sciences / 2014/ Vol.8/
No.179/ 31 Dec 2014/ p.8937-8940/ Bulgaria

Teerapabolarn, K.

On binomial approximation for independent Bernoulli
random sums

International Journal of Pure and Applied
Mathematics/ 2014/ Vol.95/ No.2/ 31 Dec 2014/
p.245-248/ United States

Teerapabolarn, K.

A new improvement of negative binomial approximation Applied Mathematical Sciences/ 2014/ Vol.8/ No.80/
for the negative hypergeometric
31 Dec 2014/ p.3991-3995/ Bulgaria

Jaioun, K. and
Teerapabolarn, K.

Poisson approximation for random sums of independent International Journal of Pure and Applied
negative binomial random variables
Mathematics/ 2014/ Vol.93/ No.6/ 31 Dec 2014/
p.783-787/ United States

Teerapabolarn, K.

An improved Poisson approximation for the negative
binomial distribution

Applied Mathematical Sciences/ 2014/ Vol.8/ No.89/
31 Dec 2014/ p.4441-4445/ Bulgaria

Teerapabolarn, K.
and Jaioun, K.

An improved negative binomial approximation for the
beta binomial distribution

Applied Mathematical Sciences/ 2014 / Vol.8/
No.111/ 31 Dec 2014/ p.5529-5532/ Bulgaria

Jaioun, K. and
Teerapabolarn, K.

Negative binomial approximation for geometric random
summands

International Journal of Pure and Applied
Mathematics/ 2014/ Vol.94/ No.5/
31 Dec 2014/ p.701-704/ United States

Teerapabolarn, K.

A pointwise negative binomial approximation for random International Journal of Pure and Applied
sums of geometric random variables
Mathematics/ 2014/ Vol.94/ No.4/ 31 Dec 2014/
p.537-540/ United States

Teerapabolarn, K.
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Negative binomial approximation to the generalized
hypergeometric dis-tribution

International Journal of Pure and Applied
Mathematics / 2014 / Vol.95 / No.1 / 31 Dec 2014/
p.99-103/ United States

Teerapabolarn, K.

Pointwise binomial approximation to the generalized
hypergeometric distribution

International Journal of Pure and Applied
Mathematics/ 2014/ Vol.95/ No.3 / 31 Dec 2014/
p.401-403/ United States

Teerapabolarn, K.

On negative binomial approximation for geometric
random sums

International Journal of Pure and Applied
Mathematics/ 2014/ Vol.95/ No.2/ 31 Dec 2014/
p.249-252/ United States

Teerapabolarn, K.

Poisson approximation for inde-pendent negative
binomial random variables

International Journal of Pure and Applied
Mathematics/ 2014/ Vol.93/ No.6/ 31 Dec 2014/
p.779-781/ United States

Teerapabolarn, K.

An improved geometric approxima-tion for the Beta
geometric distribu-tion

Applied Mathematical Sciences/ 2014/ Vol.8/ No.161/ Teerapabolarn, K.
31 Dec 2014/ p.8041-8044/ Bulgaria

Poisson approximation for random sums of independent Applied Mathematical Sciences/ 2014/ Vol.8/ No.176/ Teerapabolarn, K.
binomial ran-dom variables
31 Dec 2014/ p.8643-8646/ Bulgaria
A pointwise Poisson approximation for independent
integer-valued ran-dom variables

Applied Mathematical Sciences/ 2014/ Vol.8/ No.172/ Teerapabolarn, K.
31 Dec 2014/ p.8573-8576/ Bulgaria

Improved bounds for the Poisson-binomial relative error

International Journal of Pure and Applied
Mathematics/ 2014/ Vol.95/ No.4/ 31 Dec 2014/
p.577-5588/ United States

Teerapabolarn, K.
and Boonderak, A.

The inventory models with backorders and defective
items de-rived algebraically and AGM

International Journal of Pure and Applied
Mathematics/ 2014/ Vol.97/ No.2/ 31 Dec 2014/
p.225-230/ United States

Teerapabolarn, K.
and Khamrod, S.

An improved Poisson approximation for Bernoulli random International Journal of Pure and Applied
summands
Mathematics/ 2014/ Vol.94/ No.5/ 31 Dec 2014/
p.693-696/ United States

Teerapabolarn, K.

Poisson approximation for random sums of poisson
random variables

International Journal of Pure and Applied
Mathematics/ 2014/ Vol.95/ No.4/ 31 Dec 2014/
p.543-546/ United States

Teerapabolarn, K.

Non-uniform bound on the point metric of the beta
binomial and binomial distributions

Applied Mathematical Sciences/ 2014/ Vol.8/ No.176/ Teerapabolarn, K.
31 Dec 2014/ p.8647-8650/ Bulgaria

Binomial approximation for a sum of independent beta
binomial random variables

Applied Mathematical Sciences/ 2014/ Vol.8/ No.180/ Teerapabolarn, K.
31 Dec 2014/ p.8929-8932/ Bulgaria

Approximation of binomial distribution by an improved
poisson distribution

International Journal of Pure and Applied
Mathematics/ 2014/ Vol.97/ No.4/ 31 Dec 2014/
p.491-495/ United States

An improved poisson approximation for the binomial
distribution

Applied Mathematical Sciences/ 2014/ Vol.8/ No.176/ Jaioun, K.
31 Dec 2014/ p.8651-8654/ Bulgaria
and Teerapabolarn, K.

Teerapabolarn, K.
and Jaioun, K.
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A pointwise approximation for random sums of
independent discrete random variables

Applied Mathematical Sciences/ 2014/ Vol.8/ No.172/ Teerapabolarn, K.
31 Dec 2014/ p.8577-8579/ Bulgaria

A pointwise binomial approximation for Bernoulli random International Journal of Pure and Applied
summands
Mathematics/ 2014/ Vol.94/ No.4/ 31 Dec 2014/
p.533-536/ United States

Teerapabolarn, K.

An improved geometric approxima-tion for a beta
binomial distribution

Applied Mathematical Sciences/ 2014/ Vol.8/ No.164/ Teerapabolarn, K.
31 Dec 2014/ p.8037-8040/ Bulgaria

An improved negative binomial distribution to
approximate the negative hypergeometric distribution

International Journal of Pure and Applied
Mathematics/ 2014/ Vol.91/ No.2/ 31 Dec 2014/
p.231-235/ United States

Teerapabolarn, K.

Poisson approximation for independent binomial random International Journal of Pure and Applied
variables
Mathematics/ 2014/ Vol.93/ No.6/ 31 Dec 2014/
p.775-777/ United States

Teerapabolarn, K.

Binomial approximation for random sums of bernoulli
random variables

International Journal of Pure and Applied
Mathematics/ 2014/ Vol.94/ No.5/ 31 Dec 2014/
p.697-700/ United States

Teerapabolarn, K.

A simple method to derive the EOQ and EPQ models
with backorders

International Journal of Pure and Applied
Mathematics/ 2014/ Vol.97/ No.2/ 31 Dec 2014/
p.219-223/ United States

Teerapabolarn, K.
and Khamrod, S.

An improved binomial approximation for the beta
binomial distribu-tion

International Journal of Pure and Applied
Mathematics/ 2014/ Vol.97/ No.4/ 31 Dec 2014/
p.511-514/ United States

Teerapabolarn, K.

New Non-uniform bounds on poisson approximation for
dependent Bernoulli trials

Bulletin of the Malasian mathematical Sci-ences
Teerapabolarn, K.
Society/ 2015/ Vol.38/ No.1/ 31 Jan 2015/ p.231-248/
Malasia

Improvement of bounds for the Poisson binomial relative Applied Sciences/ 2015/ Vol.17/ No.1/ 1 Jan 2015/
error
p.86-100/ Romania
A uniform bound on negative binomial approximation
with w-functions

Teerapabolarn, K.
and Boonderak, A.

Applied Mathematical Sciences / 2015 / Vol.9/ No.57/ Jaioun, K.
30 June 2015/ p.2831-2841/ Bulgaria
and Teerapabolarn, K.

Maximum principles for second - order impulsive integro- Bulletin of the Malasian mathematical Sci-ences
differential equations with Integral jump conditions
Society/ 2015/ Vol.1/ No.4/ 7 Aug 2015/ p.1-22/
Malasia

Thaipreyoon, C.
and Tariboon

Antibacterial anionic waterborne polyurethanes/Ag
nanocomposites with enhanced mechanical properties

Polymer testing/ 2014/ Vol.40/ 31 Dec 2014/
p.163-169/ United Kingdom

Wattanodorn,
Y., Jenkan, R.,
Atorngitjawat, P.
and Wirasate, S.

One-step polymer screen-printing for microfluidic paperbased analytical device (mu PAD) fabrication

Analyst/ 2014/ Vol.139/ No.24/ 21 Dec 2014/
p.6580-6588/ United Kingdom

Sameenoi, Y.,
Na Songkha, P.,
Nouan-thavong, S.,
Henry, S.C.
and Nacapricha, D.
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Discriminate sensing of pyrophos-phate using a new
Dalton Transaction/ 2014 Vol.43/ No.39/ 21 Oct
tripodal tetra-mine-based dinuclear Zn(ii) complex under 2014/ p.14701-14709/ United Kingdom
an indicator displacement assay approach

Watchasit, S.,
Suktanarak p., Suksai, J.,
Ruangpornvisuti, V.W.
and Tuntulani, T.

Estimation of biomass and carbon stock in Para rubber
plantations using object-based classification from
Thaichote satellite data in Eastern Thailand

Journal of Applied Remote Sensing/ 2015/ Vol.9/
No.1/ 19 Mar 2015/ p.1-15/ United States

Charoenjit, K.,
Zuddas, P.,
Allemand, P.,
Pattanakiat, S.
and Pachana, P.

Properties of alkali activated silica fume–Al(OH)3–
fluidized bed combustion fly ash composites

Materials and Structures/ 2015/ Vol.48/ No.3/ 1 Mar
2015/ p.531-540/ Netherlands

Rattanasak, U.
and Chindaprasirt, P.

Improvement in physical and elec-trical properties
of poly (vinyl alco-hol) hydrogel conductive polymer
composites

Journal of Applied Polymer Science/ 2015/ Vol.132/
No.28/ 20 July 2015/ p.1-8/ United States

Phuchaduek, W.,
Jamnongkan, T.,
Rattanasak, U.,
Boonsang, S.,
and Kaewpirom, S.

Structure and thermal properties of polyurethanes
synthesized from Cardanol diol

Journal of polymers and the environment/ 2015/
Sakulsaknimitr, W.,
Vol.23/ No.2/ 30 June 2015/ p.216-226/ United States Wirasate, S.,
Pipatpanyanugoon, K.
and Atorngitjawat, Pl

IBr-Catalyzed O-Glycosylation of D-Glucals: Facile
synthesis of 2,3-Unsaturated-O-Glycosides

HETEROCYCLES/ 2015/ Vol.91/ No.4/ 1 Apr 2015/
p.849-861/ Japan

Saeeng, R., Siripru, O.
and Sirion, U.

Chemical constituents and derivati-zation of melodorinol Natural product communications/ 2015/ Vol.10/
from the roots of melodorum fruticosum
No.4/ United States

Hongnak, S.,
Jongaramruong, J.,
Khumkratok, S.,
Siriphong, P.
and Santi, T.

Comparative study on morphology of ground subbituminus FBC fly ash geopolymeric material

Advanced Powder Technology/ 2015/ Vol.26/ No.4/
31 July 2015/ p.1053-1057/ Nether-lands

Eiamwijit, M.,
Pachana, P.,
Kaewpirom, S.,
Rattanasak, U.
and Chindaprasirt, P.

Environmental problems indicator under environmental
modeling toward sustainable development

Global journal of environmental science and
management/ 2015/ Vol.1/ No.4/ 30 Aug 2015/
p.325-332/ Iran

Sutthichaimethee, P.,
Tanoamchard, W.,
Sawangwong, P.,
Pachana, P.
and Witit-Anun, N.

Spectrofluorimetric determination of brassinosteroids
plant hormones in bioextract samples

Malaysian Journal of Analytical Sciences/ 2015/
Vol.19/ No.3/ 19 May 2015/ p.557-564/ Malaysia

Tangtreamjitmun, N.
and Chindaphan, K.

Evaluation of the potential source of bacterial
contamination during cryopreservation process
of silver barb (Barbodes gonionotus) sperm

Aquaculture Research/ 2015/ Vol.1/ 12 Jan 2015 /
p.1-13/ United Kingdom

Boonthai, T.,
Khaopong, W.,
Sang-song, J.,
Sooksawat, T.,
Vuthiphandchai, W.
and Nimrat., S.
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Antifungal activity of the essential oil of Angelica
major against Candida, Cryptococcus, Aspergillus and
dermatophyte species

Journal of natural medicines/ 2015/ Vol.69/ No.2/
10 Jan 2015/ p.241-248/ Germany

Cavaleiro, C.,
Salguei-ro, L., Gonc¸
alves, J., Hrimpeng, K.,
Pinto, J.
and Pinto, E.

Antimicrobial activity and mechanism of action of new
N-heteroaryl-1H-(benz) Imidazoles

Mini-reviews in medicinal chemistry/ 2014/ Vol.14/
No.11/ 31 Dec 2014/ p.941-952/ Netherlands

Pinto, E., Neves, H.,
Hrimpeng, K., Silva, A.,
Begouin, A., Lopes, G.
and Queiroz, M.R.P.

Nutritional requirements of Aeromonas sp. EBB-1 for
lipase production

Chiang Mai University Journal of Natural Sci-ences/
2014/ Vol.13/ No.2/ 17 Sep 2015/ p.183-194/
Thailand

Charornpanich, J.
and Nualta, P.

Structures of plasmodium vivax serine
Acta Crystallographica section D-Biological
hydroxymethyltransferase: implications for ligand-binding Crystallography/ 2014/ Vol.70/ 31 Dec 2014/
specificity and functional control
p.3177-3186/ England

Chitnumsub, P.,
Jaruwat, A.,
Riangrungroj, P.,
Ittarat, W.,
Noytanom, K.,
Oonanant, W.,
Vanichthanankul, J.,
Chuankhayan, P.,
Maenpuen, S.,
Chen, C.J., Chaiyen, P.,
Yuthavong, Y.
and Leartsakulpanich, U.

Structure and proposed mechanism of
l--glycerophosphate oxidase from Mycoplasma
pneumoniae

FEBS Journal/ 2015/ Vol.282/ No.16/ 31 Aug 2015/
p.3030-3042/ United Kingdom

Elkhal, C. K.,
Kean, K.M., Parsonage,
D., Maenpuen, S.,
Chaiyen, P.
Claiborne, A.,
and Karplus, P. A.

Kinetic mechanism and the rate-limiting step of
Plasmodium vivax serine hydroxymethyltransferase

Journal of biological chemistry/ 2015/ Vol.290/
No.13/ 12 Feb 2015/ p.8656-8665/ United States

Maenpuen, S.,
Amornwatcharapong, W.,
Krasatong, P.,
Sucharitakul, J.,
Palfey,B.A.,
Yuthavong, Y.,
Chitnumsub, P.,
Leartsakulpanich, U.
and Chaiyen, P.

Kinetic mechanism of l-glycerophosphate oxidase from
Mycoplasma pneumoniae

FEBS Journal/ 2015/ Vol.282/ No.16/ 31 Aug 2015/
p.3043-3059/ United Kingdom

Maenpuen, S.,
Watthaisong, P.,
Supon, P.,
Sucharitakul, J.,
Parsonage, D.,
Karplus, P.A.,
Claiborne, A.
and Chaiyen, P.
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Mechanism-based inactivation of cytochrome P450 2A6
and 2A13 by Rhinacanthus nasutus constituents

Drug Metabolism and Pharmacokinetics/ 2014/
Vol.29/ No.1/31 Dec 2014/ p.75-82/ Japan

Pouyfung, P.,
Pra-sopthum, A.,
Sarapusit, S., Srisook, E.
and Rongnoparut, P.

Inhibition effects of Vernonia cinerea active compounds
against cyto-chrome P450 2A6 and human monoamine
oxidases, possible targets for reduction of tobacco
depend-ence

Drug Metabolism and Pharmacokinetics/ 2015/
Vol.30/ No.2/ 2 Jan 2015/ p.174-181/ Japan

Prasopthum, A.,
Pouyfung, P.,
Sarapusit, S.,
Srisook, E.
and Rongnoparut, P.

Bioassay-guided isolation and mechanistic action of antiinflammatory agents from Clerodendrum inerme leaves

Journal of Ethnopharmacology/ 2015/ Vol.165/ 13
May 2015/ p.94-102/ Ireland

Srisook, K., Srisook, E.,
Chan-In, M., Thongbai,
J., Wongyoo, K.,
Chawsuanthong, S.,
Wannasri, K.,
Intasu-wan, S.
and Watcha-ranawee, K.

Immobilization of a thermophilic solvent-stable lipase
from Acinetobacter baylyi and its potential for use in
biodiesel production

ScienceAsia / 2014/ Vol.40/ No.5/ 1 Oct 2014/
p.327-334/ Thailand

Winayanuwattikun, P.,
Piriyakananon, K.,
Wongsathonkittikun, P,
and Charornpanich, J.

Acute and subchronic toxicity of metal complex azo
acid dye and anionic surfactant oil on fish Oreochromis
niloticus

Journal of Environmental biology/ 2015/ Vol.36/
No.1/ 31 Jan 2015/ p.199-205/ India

Amwele, H.R.,
Papirom, P.,
Chukanhom, K.,
Beamish, F.H.W.
and Petkam, R.

Nosema ceranae can infect honey bee larvae and
reduces subsequent adult longevity

PLOS ONE/ 2015/ Vol.10/ No.5/ 27 May 2015/ p.1-17/ Eiri, D.M.,
United States
Suwan-napong, G.,
Endler, M.
and Nieh, J.C.

Notes on early land plants today. 72. Infrageneric
classification and new combinations, new names, new
synonyms in Frullania (Marchantiophyta)

PHYTOTAXA/ 2015/ Vol.220/ No.2/20 July 2015/
p.127-142/ New Zealand

Hentschel, J.,
Von Konrat, M.,
Soderstrom, L.,
Hagborg, A., Larrain, J.,
Sukkharak, P., Uribe, J.
and Zhang, L.

Actinomadura syzygii sp nov., an endophytic
actinomycete isolated from the roots of a jambolan
plum tree (Syzygium cumini L. Skeels)

International journal of Systematic and evo-lutionary
microbiology/ 2015/ Vol.65/ 30 June 2015/
p.1946-1952/ United Kingdom

Rachniyom, H.,
Matsu-moto, A.,
Intanon, C.,
Duangmal, K.
and Takahashi, Y.

Nonomuraea syzygii sp nov., an endophytic
actinomycete isolated from the roots of a jambolan
plum tree (Syzygium cumini L. Skeels)

International journal of Systematic and evo-lutionary
microbiology/ 2015/ Vol.65/ 30 Apr 2015/
p.1234-1240/ United Kingdom

Rachniyom, H.,
Matsumoto, A.,
Intanon, C.,
Duangmal, K.,
Takahashi, Y.
and Thamchaipenet, A.
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A systematic monograph of the genus Thysananthus
(Lejeuneaceae, Marchantiophyta)

PHYTOTAXA/ 2015/ Vol.193/ No.1/ 16 Jan 2015 /
p.1-81/ New Zealand

Sukkharak, P.

A taxonomic revision of the genus Mastigolejeunea
(Marchantiophyta: Lejeuneaceae)

NOVA HEDWIGIA/ 2014/ Vol.99/ No.3/ 30 Nov 2014/
p.279-345/ Germany

Sukkharak, P.
and Gradstein, S.R.

Bryophytes of beach forests in Chon Buri province,
Thailand

Songklanakarin Journal of Science and Technology/ Sukkharak, P.
2014/ Vol.36/ No.5/ 31 Oct 2014/ p.521-525/ Thailand and He, S.

Schwetschkeopsis fabronia (Schwägr.) Broth. (Bryophyta:
Fabroniaceae): a species new to Thailand

TELOPEA/ 2015/ Vol.18/ 22 Aug 2015/ p.371-374/
Australia

A preliminary study of bryophytes in the Khao Soi Dao
wildlife sanctuary, Chanthaburi province, Thailand

Songklanakarin Journal of Science and Technology/ Sukkharak, P.,
2014/ Vol.36/ No.5/ 31 Oct 2014/ p.527-534/ Thailand Kitlap, P.,
Likananonn, A.
and He, S.

Effects of wheat naturally contaminated with fusarium
mycotoxins on growth performance and selected
health indices of red tilapia (Oreochromis niloticus x O.
mossambicus)

TOXINS/ 2015/ Vol.7/ No.6/ 30 June 2015/
p.1929-1944/ Switzerland

Sukkharak, P.
and He, S.

Tola, S., Bureau, D.P.,
Hooft, J.M.,
Beamish, F.H.W.,
Sulyok, M.,
Krska, R.,
Encarnação, P.
and Petkam, R.

Structures, morphologies, and chemical states of sputter- THIN SOLID FILMS/ 2015/ Vol.589/ 31 Aug 2015/
deposited CrZrN thin films with various Zr contents
p.613-619/ Netherlands

Chantharangsi, C.,
Denchitcharoen, S.,
Chaiyakun, S
and Limsuwan, P.

The study of wave motion in the Talbot interferometer
with a lens

Srisuphaphon, S.
and Deachapunya, S.

WAVE MOTION/ 2015/ Vol.56/ 31 July 2015/
p.199-204/ Netherlands

Development of enzymes and in Vitro digestibility during Journal of Marine Biology / 2014/ Vol.2014/
metamorphosis and molting of Blue swimming crab
31 Oct 2014/ p.1-12/ Russian Federation
(Portunus pelagicus)

Chamchuen, P.,
Pratoomchat,B.,
Engkakul, A.,
Kovitvadh, U.
and RungruangsakTorrissen, K.

5.2 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ผลงานวิจยั

ผูว้ จิ ยั

Burapha Science Journal / 2014/ Vol.19/ 31 ธันวาคม 2557
Inhibition of cytochrome P450 3A4 by Thai herbal teas and fruit juices

น.ส.ธันยาภรณ์ วงษ์ศรี
น.ส.พรพิมล รงค์นพรัตน์
และ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษติ
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Burapha Science Journal/ 2014/ Vol.19/ 31 ธันวาคม 2557
Shelf-life extension of pre-cooked shrimp (Litopenaeus vannamei) by oregano essential
oil during refrigerated storage

Bayu Kusuma
และ ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ

The study of plankton community structure in Bangpakong river in 2010

ดร.วิชญา กันบัว
น.ส.อริศรา ชาวนา
และ น.ส.ปนัดดา สินสมุทรโสภณ

Bryophytes in Nong Tha Yu Arboretum, Chonburi province

ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์
และ น.ส.จารุวรรณ พิเคราะห์ผล

Determination of parabens in cosmetics by capillary electrophoresis

น.ส.ขนิตฐา พงษ์สมสุทธิ์
และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิรไิ ชย

Gene regulatory network of inflammatory response from microarray data

น.ส.พศิกา ใบยา
น.ส.วิไลพร ศรีตะบุตร
และ ผศ.ดร.พิทกั ษ์ สูตรอนันต์

Effect of medicinal folk plants from Ban-Ang-Ed official community forest project
(The Chaipattana foundation) on cytochrome P4502A6 enzyme

น.ส.จันทร์ทพิ ย์ อนันตกูล
น.ส.ศรินยา ทองแจ่ม
น.ส.พรพิมล รงค์นพรัตน์
และ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษติ

The antibacterial activities of polyurethane mixed with nanosilver against opportunistic
gram–negative bacteria

น.ส.เอือ้ มพร เอีย่ มแพร
ผศ.ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์
และ ผศ.ดร.วิสาตรี คงเจริญสุนทร

The synthesis of symmetrical triarylmethane derivatives using Bi(OTf)3 as catalyst

น.ส.สุรษิ า ถึงปัญญา
และ ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์

Tunable catalytic activity of Ag-core and Pd-shell bimetallic nanoparticles (Ag@Pd) for
formic acid decomposition

นายมานิตย์ แก้วพิมพา
น.ส.ชลาธาร แสงเรืองฤทธิ์
และ ดร.การะเกด เทศศรี

The ultrasonic extraction method for determination of sulfonamide in chicken

ดร.อภิญญา นวคุณ
น.ส.อรอุมา เพ็ชรเปลีย่ น
และ นายอนุรกั ษ์ จันทร์แก้ว

The optimum conditions for determination of dimethylarsenate and
monomethylarsonate using purge and trap gas chromatography-mass

น.ส.มณีนชุ พละสุข
น.ส.วรรณรัตน์ สุทธิประภา
และ ดร.อภิญญา นวคุณ

Effects of nitrogen partial pressure on the structural and electrical properties of Ti-W-N
thin films

น.ส.ภัททิรา หอมหวล
น.ส.จิราภรณ์ พงษ์โสภา
และ ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล

Study on drying behavior of pepper using superheated steam drying

น.ส.อรอุมา หนูทอง
และ ดร.ณรงค์ อึง้ กิมบ้วน

Analysis of sulfonamide group by high performance liquid chromatography

นายอนุรกั ษ์ จันทร์แก้ว
น.ส.นันทิยา สุหร่ายเพชร
และ ดร.อภิญญา นวคุณ
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Burapha Science Journal/ 2014/ Vol.19/ 31 ธันวาคม 2557
Determination of chlorzoxazone, indomethacin and Ibuprofen in pharmaceutical
formulations by chromolith C18high-performance liquid chromatography

น.ส.ประกาย นาอุดม
นายวรุต ทาเชาว์
และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิรไิ ชย

Burapha Science Journal/ 2014/ Vol.19/ No.2
Production and characterization of monoclonal antibody specific to cytochrome P4501A
(CYP1A) in Asian sea bass (Lates calcarifer Bloch) exposed to benzo[a]pyrene

Nanthanawat, P.,
Khongchareonporn, N.,
Prasatkaew, W. and Barnette, P.

Role of nutrients on phytoplankton growth in intensive marine shrimp cultured

ดร.จริยาวดี สุรยิ พันธุ์

Effect of ammonia gas on electrical and electron field emission properties of multiwalled carbon nanotubes

Bootwang, S.,
Jaidee, S.,
Muangrat, W. and Issro, C.

Preliminary study of distribution of total bacteria count and Staphylococcus aureus
on public computer mice and keyboards and mobile phones in Burapha University,
Chonburi province

Homthong, S., Nilphan, D.,
Wirathana, W.
and Dechglar, N.

Burapha Science Journal/ 2014/ Vol.19/ No.3
Construction the experiments to determine the speed of sound in solids by resonance of น.ส.ปรีณาพรรณ พิมพ์พศิ าล
the sound wave
และ ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
Effect of oligofructose and sucrose concentration on quality characteristics of osmosed
Kluai Khai (Musa AA Group)

น.ส.สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร
และ ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล

Preparation and characterization of CrVN thin films deposited by reactive DC magmetron นายสิทธิวฒ
ั น์ อุน่ จิตร
co-sputtering
ดร.อดิศร บูรณวงศ์
และ รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ
Effects of an antagonistic yeast and ammonium molybdate on growth and spore
germination of Colletotrichum gloeosporioides causing mango anthracnose disease

ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
และ น.ส.วรรณวิมล จิว๋ แย้ม

Analysis of Sumatriptan and Eletriptan by capillary electrophoresis

นายนพัช เข็มทอง
และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิรไิ ชย

Paper based analytical device for alcohol using enzymatic detection

น.ส.กนกวรรณ ฟี สันเทียะ
และ ดร.ยุภาพร สมีนอ้ ย

Synergistic antibacterial effect of friedelin from Diospyros curranii Merr. and ampicillin
against some opportunistic gram-negative bacteria

น.ส.ปณิดา ขัดสงคราม
รศ.ดร.วารี เนือ่ งจำ�นงค์
และ ผศ.ดร.วิสาตรี คงเจริญสุนทร

FeCl3·6H2O catalyzed three components aza-Friedel-Crafts reaction for the synthesis of
N-Boc protected α-branched amines

Ruengsangtongkul, S.
and Jaratjaroonphong, J.

ANNUAL REPORT 2015

FACULTY OF SCIENCE, BUU

ผลงานวิจยั
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Burapha Science Journal/ 2015/ Vol.20/ No.1
High performance of nanocalcium oxide catalyst for biodiesel production

Naksaengchan, S, Chansri,A.,
Innang, A. and Tedsree, K.

Environmental friendly sample preparation method by microextraction

ดร.อภิญญา นวคุณ

Fluxes of suspended sediment and dissolved inorganic nutrients at the Rayong river
mouth in dry and wet seasons in 2013

Kan-atireklarp, S., Buranapratheprat, A.,
Yuenyong, S., Komsai, T.
and Tainaokong, N.

Reproduction in scleractinian corals following bleaching 2010 and flooding 2011 in
Rayong Province

Kongjandtre, N.
and Chankong, N.

Journal of faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat Unoversity/ 2015/ Vol.2558/ No.1
A study of the mathematical learning achievement on probability for IPST students in
MATHAYOM 3 using the 7E learning cycle and stad methods

ดร.สมคิด อินเทพ
และ น.ส.ลียานา ประทีปวัฒนพันธ์

Journal of Science and Technology Mahasarakham University/ 2015/ Vol.34/ No.1
Effect of thicknes s of anode and cathode electrodes on the efficiency of solid oxide
fuel cell

Ngamprawprow, S., Srimongkol, S.,
Rattanamongkongkul, S.
and Poltem, D.

Quality of bottled drinking water distributed in Kanchanaburi province, Thailand

รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
นายพีรพัฒน์ สุพรรณพันธุ์
และ รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

Quality of plastic bottled drinking water, cupped drinking water and water from vending Nimrat, S.
machines distributed in Chon Buri province, Thailand
and Vuthiphandchai, V.
Journal of Science and Technology Mahasarakham University/ 2015/ Vol.34/ No.1
Evaluation of bacterial contamination in Thanaka products distributed in republic of the Nimrat, S., Sooksawat, T.
Union of Myanmar
and Vuthiphandchai, V.
KKU Science Journal/ 2015/ Vol.43/ No.1
Study on growth of large-leaved mangrove (Rhizophora mucronata) from Granular
chicken manure and phosphate fertilizer

รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
น.ส.ชุติมา กิติสาร
และ รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

Effect of ferrous gluconate and calcium lactate combined with vacuum osmotic
dehydration on mass Transfer

ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
น.ส.ณัฎฐิกา โรจนเกียรติถาวร
และ น.ส.นันทมน ใหมยศ

Flavour compounds in wine

ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข
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Naresuan Phayao Journal/ 2015/ Vol.8/ No.2
Free radical scavenging capacity and modulative effect on antioxidant enzyme

Thoobbucha, N.
and Petchlert, C.

Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal/ 2014/ Vol.7/ No.2
Standard of opaque plastic bottled drinking water distributed in Nan province

Nimrat, S.
and Vuthiphandchai, V.

Thai Science and Technology Journal/ 2014/ Vol.22
Trace analysis of tin by flame atomic absorption spectrophotometry technique after
coprecipitation with aluminum hydroxide

น.ส.รัชนีกร วงศา
และ ผศ.ดร.นภา ตัง้ เตรียมจิตมัน่

Effect of osmotic agents on osmotic dehydration of banana (Musa sapientum L.)

น.ส.สุภาพรรณ คงสมเพ็ชร
และ ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว./ 2015/ Vol.31/ No.1
Determination of EOQ model with shortage and price increase by algebraic method

ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
และ นายสิทธิกรณ์ คำ�รอด

Degradation of tributyltin and derivatives by single and mixed bacteria with high
concentration of sulfate

Nimrat, S., Meepean, P.
and Vuthiphandchai, V.

5.3 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings)
ผลงานวิจัย

ชื่อรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ ฉบับที่พิมพ์/
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ผู้วิจัย

Malacofauna diversity and distribution (Mollusca:
Burapha University International Conference 2014/
Gastropoda, Bivalvia) at Pak Nam Pran mangrove forest in 2014/ 23 ต.ค. 2557/
Pran Buri district, Prachuap Khiri Khan province, Thailand p.569-579

Piamklad, S.,
Tuntiwaranurak, C.,
Dumrongrojwattana, P.
and Khachonpisitsak, S.

Species diversity and distribution of freshwater molluses
after waterway dredging in Nongchok area, Bangkok,
Central Thailand

Burapha University International Conference 2014/
2014/ 23 ต.ค. 2557/
p.587-579

Kwangin, N.,
Tuntiwaranurak, C.,
Dumrongrojwattana, P.
and Khachonpisitsak, S.

Phytochemical analysis and antioxidant evaluation from
Ceylon oak (Schleichera oleosa) friuts

Pure and Applied Chemistry International
Conference 2015 (PACCON2015)/ Amari Watergate
Hotel, Bangkok/ 2015/
21 ม.ค. 2558/ p.497-500

Thatavong, X.
and Athipornchai, A.

Surface modification of crosslinked poly (Styrenecodivinyl benzene-co-vinylbanzyl chloride) by click
chemistry: Preparation characterization and adsorption
properties.

Pure and Applied Chemistry International
Conference 2015 (PACCON2015)/ Amari Watergate
Hotel, Bangkok/ 2015/
21 ม.ค. 2558/ p.355-358

Lapwanit, S.,
Na Songkha, P.
and Trakulsujaritchok, T.
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ผู้วิจัย

Three levels of chemical representation in gravimetric
method: Mechanism of precipitate formation

Pure and Applied Chemistry International
Conference 2015 (PACCON2015)/
Amari Watergate Hotel, Bangkok/ 2015/
21 ม.ค. 2558/ p.474-476

Jansoon, N.,
Rakbamrung, N.
and Manosong, W.

Paper-based device for pesticide analysis

Pure and Applied Chemistry International
Conference 2015 (PACCON2015)/
Amari Watergate Hotel, Bangkok/ 2015/
21 ม.ค. 2558/ p.24-27

Nouanthavong, S.
and Sameenoi, Y.

One-pot synthesis of CuO/ZnO nanostructure with
discrete CuO nanoparticle ZnO hexagonal plate

Pure and Applied Chemistry International
Conference 2015 (PACCON2015)/
Amari Watergate Hotel, Bangkok/ 2015/
21 ม.ค. 2558/ p.229-232

Hongpo, K.
and Tedsree, K.

Antibacterial activity of Cerbera odollam Gaertn. Extract
against plant pathogenic Xanthomonas

Pure and Applied Chemistry International
Conference 2015 (PACCON2015)/
Amari Watergate Hotel, Bangkok/ 2015/
21 ม.ค. 2558/ p.501-504

Wanichwatanadecha, P.,
Kasempin, N.,
Wilatong, S.
and Khoonthong, W.

ผลงานวิจัย

Characterization and analyzation of Chitosan from Paphia Pure and Applied Chemistry International
undulate shell.
Conference 2015 (PACCON2015)/
Amari Watergate Hotel, Bangkok/ 2015/
21 ม.ค. 2558/ p.913-915

Teanchai, K.,
Siriprom, W.,
Witit-Anun, N.
and Chaiyakun, S.

Polymer screen-printing for paper-based device
fabrication

249th national meeting & exposition of the
american chemical society proceeding/ United
states of America/ 23-26 มี.ค. 2558

Sameenoi, Y.

Determination of VOCs in environmental samples by
purge and trap-gas chromatography mass spectrometry

International Congress on Chemical, Biological and
Environmental Sciences/ Japan/ 7-9 May 2015/
ICCBES-877

Navakhun, A.,
Chankaew, A.
and Malaphong, C.

Ethyl cellulose-coated oxygen plasma-functionalized
carbon nanotubes for benzene detection

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.1024-1028

Chobsilp, T.,
Wongwiriyapan, W.,
Issro, C.,
Muangrat, W.,
Chaiwat, W.,
Eiad-ua, A.,
Charinpanitkhul, T.
and Suttiponpanit, K.

Effect of deposition power on properties of TiO2 thin
films deposited by reactive DC magnetron sputtering

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.1056-1063

Tongwanichniyom, S.,
Buranawong, A.
and Witit-Anun, N.

Digestive effect on antioxidant activity of three
commercial fruit juices

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.1064-1070

Changpraykaew, S.
and Petchlert, C.

Cloning of an acrylamidase gene from a novel
acrylamidedegrading bacterium enterobacter aerogenes
EBB1

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.1071-1075

Charoenpanich, J.
and Suktanarag, S.

Ionic polymer-assisted o-glycosidation for the selective
synthesis of 2-deoxy-2-iodoglycosides

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/ 10 ก.ค. 2558/
p.1076-1083

Ketsomboon, N.,
Saeeng, R.
and Sirion, U.
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Shoaling preference in the striped catfish (Pangasianodon Burapha University International Conference 2015/
hypophthalmus): using social network analysis
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.1084-1089

Piyapong, C.
and Sripongwiwat, T.

Antimicrobial susceptibility patterns of Vibrio species
Isolated from Ang-Sila, Chonburi, Thailand

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.396-402

Thongsa-ard, P.
and Hrimpeng, K.

Thermal degradation kinetics of vitamin C in Jamaican
cherry (Muntingia calabura L.) juice

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.540-547

Jirasatid, S.
and Noipant, P.

Shyness and boldness in the native apple snail (Pila
pesmei) and the invasive apple snail (Pomacea
canaliculata)

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.565-572

Pradabphetrat, P.,
Banmak, J.,
Aroonsrimorakot, S.,
Füreder, L.
and Piyapong, C.

Transverse stability analysis of kink solutions in the
Massive Yang-Mills theory

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.589-595

Palasak, H.
and Chimchinda, S.

A study of the optimal conditions for determination of
heavy metals using anodic stripping voltammetry via a
nanobismuth electrode

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.682-690

Boontungtang, J.,
Tedsee, K.
and Muncharoen, S.

Influence of temperature on culturable marine bacterial
concentrations in sediment and seawater at Bangsaen
beach, Chon Buri province, Thailand

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.719-727

Supannapan, K.,
Khaopong, W.,
Sangsong, J.,
Boonthai, T., Suanjit, S.,
Vuthiphandchai, V.
and Nimrat, S.

Isolation and characterization of a broad range pH and
temperature active protease from Staphylococcus
saprophyticus

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.759-767

Uttatree, S.
and Charoenpanich, J.

A 3D-structural model of an acrylamidase from
Enterobacter aerogenes EBB1

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.768-773

Charoenpanich, J.,
Suktanarag, S.
and Choowongkomon, K.

Synthesis and α-glucosidase activity of 1, 4-disubstituted Burapha University International Conference 2015/
1, 2, 3-triazole
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.924-929

Bunthawong, R.,
Athipornchai, A.,
Sirion, U.
and Saeeng, R.

Synthesis, structure-activity relationships and evaluation Burapha University International Conference 2015/
of 14-deoxy-11, 12-didehydroandrographolide derivatives Bangsaen Chonburi/ 2015/
as cytotoxic agents
10 ก.ค. 2558 / p.930-935

Sombut, S., Sirion, U.,
Piyachaturawatb, P.,
Suksamrarn, A.
and Saeeng, R.

Biodegradation of acrylamide by a marine bacterium
Bacillus cereus

Ittarat, P.
and Charoenpanich, J.

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.936-943
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Potential of Enterobacter aerogenes EBB1, an
acrylamidedegrading bacterium for acrylonitrile
biodegradation
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ระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ ฉบับที่พิมพ์/
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์/ หน้าที่ลงพิมพ์/ ชื่อประเทศ

ผู้วิจัย

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.959-963

Jaioun, K.
and Teerapabolarn, K.

Ionic base-surfactant catalyzed Mannich reaction in water Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.979-988

Teerapabolarn, K.

FeCl3-catalyzed trisarylation of trialkylorthoformate:
simple and efficient synthesis of symmetrical
triarylmethanes

Teerapabolarn, K.

Burapha University International Conference 2015/
Bangsaen Chonburi/ 2015/
10 ก.ค. 2558/ p.996-1003

5.4 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)
ผลงานวิจยั

ผูว้ จิ ยั

Proceedings of the 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40)/
Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid Khon Kaen/ วันที่ 2 ธันวาคม 2557
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF REDUCED GRAPHENE OXIDE

Srihata, W., Rattanasak, U.
and Kaewpirom, S.

The 7th National Science Research Conference/ Naresuan University/ 2015/ วันที่ 30 มีนาคม 2558
The construction of methermatics programmed instruction on elementary data analysis Baka, S.
for Mathayomsuksa Sixth students
and Chaiworn, A.
Mathematics-skill-practice module on attribute of counting number for mathayomsuksa Samakit, B.
1 students
and Chaiworn, A.
Estimation of ozone mean at Laem Cha Bang industrial zone in Chon Buri Province

Neamvong, A.
and Taeyanurak, T.

Comparing on iterative root finding methods of nonlinear equations using adomian
decomposition method

Neamvong, A.

New combined exponential ratio estimators for estimating the population mean in
simple random sampling

Wongkasam, P.
and Yodsawimol, M.

Effect of Zn1-xCdxS on the open-circuit voltage of solar cell

Lohawet, K.
and Krainara, N.

Chemical components from hexane crude extracts of the Mallotus thorelii stems

Pukpak, S.
and Naengchomnong, W.

Chemical component from dichloromethane crude extracts of the
Glochidioneriocarpum

Nualdej, P.
and Naengchomnong, W.
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The 7th National Science Research Conference/ Naresuan University/ 2015/ วันที่ 30 มีนาคม 2558
Chemical component from dichloromethane crude extracts from the stems of
Glochidiondaltonii

Tamo, B.
and Naengchomnong, W.

Heavy metal removal by banana peel

Srimoung, A., Navakhun, A.
and Natpinit, P.

Development of paper based DPPH assay for the analysis of antioxidant activity

Sangnak, W.
and Sameenoi, Y.

Analysis of quinolone residue in chicken muscles by monolithic high-performance liquid Ruttanasuwan, Y.
chromatography
and Sirichai, S.
Study of adsorption of methyl orange dye on multiwalled carbon nanotubes

Detsri, C.
and Suwattanamala, A.

Biodiesel: An experimental design for learning science in high school

Sangatith, N.
and Tedsee, K.

Assessment of microbiological quality on dried Squid product distributed
in Chon Buri Province

Butkhot, N., Vuthiphandchai, V.
and Nimrat, S.

Occurrence of E. coli and E. coli O157 in Bangsaen and Pattaya Beaches, Chonburi
province

Nimrat, S., Sukchamrat, K., Pianchalengak, T.,
Supannapan, K.
and Vuthiphandchai, V.

Effect of cryoprotectant and freezing rate on cryopreservation of Banana prawn
(Penaeus merguiensis) spermatophores

Nimrat, S., Sripung, K., Sooksawat, T.,
Muangkaew, K. and Vuthiphandchai, V.

Storage of seven-stripped carp (Probarbus jullieni) semen for aquaculture

Vuthiphandchai, V., Chiaw-Aiumwatthana, K.,
Chomphuthawach, S. and Nimrat, S.

Effect of antibiotics on antibacterial activity in chilled storage of striped catfish
(Pangasianodon hypophthalmus) milt

Nimrat, S., Sooksawat, T., Phuapan, N.
and Vuthiphandchai, V.

Effect of Cayenne pepper (Capsicum annuum L.) extract on methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) T18 in processed squid)

Nimrat, S., Soodsawaeng, P., Sukhaput, S.
and Vuthiphandchai, V.

Comparative study of methods for protein extraction from Hevea brasiliensis rubber

Nontakumchan, S.
and Choksawangkarn, W.

Antioxidant activity of honey pomegranate and emerald pomegranate

Duangkaew, J.
and Petchlert, C.

Antioxidant activity of ethanol extracts from Nigella sativa and Cuminum cyminum L.

Bueraheng, S.
and Petchlert, C.
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ผลงานวิจยั

ผูว้ จิ ยั

The 7th National Science Research Conference/ Naresuan University/ 2015/ วันที่ 30 มีนาคม 2558
Antioxidant activities and total phenolic content of some kinds of honey

Lapanich, S.
and Petchlert, C.

The genes co-expression network of LPS-stimulated macrophage RAW264.7

Aranphanu, T., Rungrueng, J.,
Wohankla, M.
and Sootanan, P.

Antibacterial activity of Cerbera odollam Gaertn. seed extract and seed oil

Wilatong, S., Kornsap, K.
and Wanichwatanadecha, P.

Comparative study of antibacterial activity of extracts from Cerbera odollam and
Cerbera manghas leaves

Somwang, T.
and Wanichwatanadecha, P.

Malacofauna in Southern part of Prachinburi province, Thailand

Kanjanagate, P., Chaijirawong, R., Inmadon, R.
and Dumrongrojwattana, P.

Marine gastropods diversity in Lumun-Lumun Trap around Koh Jan, Smaesarn island,
Chonburi province, Eastern Thailand

Seehabutto, P.,
Inmadon, R., Chaijirawong, R.
and Dumrongrojwattana, P.

Ant diversity in Nong Tha Yu Arboretum, Si Racha District, Chon Buri province

Lopwichan, S.
and Khanchonpisitsak, S.

Comparative shell morphology and radula of the land microsnails in genus Aulacospira Lamyothai, V., Khanchonpisitsak, S.,
Chaijirawong, R.
Mollendorft, 1890 in Thailand
and Dumrongrojwattana, P.
Acinetobacterbaumannii using DNA sequences of the 16S-23S rRNA intergenic spacer
region (ISR) for typing species of Acinetobacter baumannii

Jeerawasttananukul, K.
and Kungcharoensuntorn, W.

Morphology of the acorn barnacle (Amphibalanus reticulatus) from intertidal zone of
Chonburi's coast

Pochai, A., Khanchonpisitsak, S.
and Kingtong, S.

Effect of water accumulated fraction (WAF) of crude oil on intestinal tissue of rock
oyster

Chueycham, S., Puangpetch, U.
and Kingtong, S.

Effect of crude oil and dispersant on stomach tissue of rock oyster

Puangpetch, U., Chueycham, S.
and Kingtong, S.

Effect of water accommodated fraction of crude oil exposure on gills of Black-scar
oyster, Crasosstrea iredalei

Abidin, G.
and Kingtong, S.

Early stages of spermatogenesis in male gonad of the rock oyster

Khiusakunkan, R., Nunsop, W.
and Kingtong, S.

Crassostrea iredalie histology of the heart of Black-scar oyster i

Puapisit, M.
and Kingtong, S.
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ผลงานวิจยั

ผูว้ จิ ยั

The 7th National Science Research Conference/ Naresuan University/ 2015/ วันที่ 30 มีนาคม 2558
Diversity of microsnails in limestone hills in Chiang Rai province, Northern Thailand

Junkong, S., Tuntiwaranuruk, C.,
Khanchonpisitsak, S.
and Dumrongrojwattana, P.

Purification and characterization of plasma vitellogenin from Asian sea bass
(Lates calcarifer)

Ritphoe, S., Pimprong, A., Prasatkaew, W.
and Nanthanawat, P

Enhancement of ethanol fermentation in Saccharomyces cerevisiae ATCC 4015 by
acriflavine induction

Worrasinchai, K., Sittichai, S., Palakas, S.
and Ratanaphadit, K.

Extraction and quantification of exopolysaccharide producing from Lactobacillus casei
TISTR 047

Chaitamas, N., Kimsai, P., Palakas, S.
and Ratanaphadit, K.

Production of exopolysaccharide from spent osmotic syrup for semi-dry rambutan by
lactic acid bacteria

Pirunkran, P., Jitaree, J.,
Boonya, K. Piamsaard, B.
and Ratanaphadit, K.

Antioxidant activities, total phenolic and total flavonoid in soursop leaves extract

Wongwiwat, P., Palakas, S.
and Ratanaphadit, K.

Induction of vitellogenin in juvenile Asian sea bass (Lates calcarifer) by exposure to 17
β-estradiol

Koedmanee, N., Maithong, A.,
Srisawas, S.
and Nanthanawat, P.

Thermal-alkaline sludge hydrolysis of waste activated sludge as a pretreatment for
anaerobic digestion

Khanchana, K., Phromna, A., Ruangtinakorn, K.
and Srisawas, S.

The structural optical and electrical properties of NiO/ZnO thin films prepared by solgel method

Wanichchang, K., Kedkaew, C., Kirdsiri, K.,
Choeysuppaket, A.
and Rattana, T.

Preparation and characterization of chromium zirconium nitride thin film deposit by DC
reactive magnetron co-sputtering method

Sricharoen, T., Teekhaboot, A., Thunyaphum, P.
and Witit-Anun, N.

Dissolved inorganic nitrogenvariation in the Bangpakong estuary during September to
December 2011

Gunbua, V., Sa-ngam, W.
and Wetchaiyo, S.

Fluxes of dissolved inorganic nutrients and suspended sediment at the Chanthaburi
River mouth, Chanthaburi province in dry and wet seasons in 2013

Kan-atireklarp, S.,
Buranapratheprat, A., Yuenyong, S.
and Komsai, T.

National Genetics Conference 2015 (NGC 2015)/ โรงแรมเซ็นทาราแอนคอนเวนชันเซนเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น/
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
Bioinformatic approach to develop protein-protein interaction network of salicylic acid
biosynthesis pathway

Kireewan, D.
and Sootanan, P.
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ผลงานวิจยั

ผูว้ จิ ยั

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11:Research & Innovation/ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก/
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
The confirmation on suitability of probiotic bacterial application in human dietary
product

Nimrat, S., Munjit, R., Butkhot, N.
and Vuthiphandchai, V.

Effect of Cayenne pepper and lemon grass extracts on total heterotrophic bacteria in
processed squid

Nimrat, S., Soodsawaeng, P.
and Vuthiphandchai, V.

Effect of thawing temperature on sperm viability of cryopreserved banana prawn
(Penaeus merguiensis) spermatophores under cryostorage

Nimrat, S., Sooksawat, T.
and Vuthiphandchai, V.

6. งานวิจัยที่นำ�เสนอในที่ประชุมวิชาการ (บทคัดย่อ)
6.1 งานวิจัยที่นำ�เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ผลงานวิจยั

ผูว้ จิ ยั

The 1st International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicine/ Jan 22-23, 2015/ Burapha university/ Thailand
Inflammatory network inferred from microarray time series data of LPS-stimulated
macrophage

Wohankla, M.
and Sootanan, P.

Development of ontology system for information extraction of anti-inflammatory
research articles

Thirasakthana, J., Somnochai, T.
and Sootanan, P.

The International Conference on Herbal and Traditional Medicine(HTM2015)/ Jan 28-30, 2015, Pullman Khon Kaen Raja Orchid
Hotel, Khon Kaen, Thailand
Tyrosinase inhibition, anti-oxidant and anti-inflammatory activities of ethanol extract
from Ageratum conyzoides leaves

Srisook, K.
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7. ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เชิงพาณิชย์
เลขทีค่ �ำ ขอ

ชือ่ ผลงาน

0903000238

ชือ่ เจ้าของ
ผลงาน

ประเภท
คำ�ขอ

วันทีย่ น่ื ขอ

ออกให้
วันที่

เลขทีส่ ทิ ธิ
บัตร

ผลิตภัณฑ์แผ่นกรอบเพื่อสุขภาพจากแป้ง ผศ.ดร.กุลยา
เมล็ดขนุน
ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

อนุสิทธิบัตร

17
มี.ค. 2552

30
ต.ค. 2557

9299

1003000844

องค์ประกอบสำ�หรับผลิตผลิตภัณฑ์ขนม ผศ.ดร.กุลยา
ขบเคีย้ วแบบแผ่นกรอบจากแป้งเมล็ดขนุน ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

อนุสิทธิบัตร

18
ส.ค. 2553

29
พ.ค. 2558

9947

1503000885

สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำ�ที่ประกอบ
ด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium
Carbonate) และน้ำ�มัน

อนุสิทธิบัตร

8
มิ.ย. 2558

ผศ.ดร.บุญรัตน์
ประทุมชาติ
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การบริการวิชาการ

ในปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการให้บริการแก่สังคมในหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการนำ�องค์ความรู้
ในสาขาต่างๆ เผยแพร่ออกสูส่ งั คม มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
และบทความวิชาการเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์ ดังนี้
ลำ�ดับ

ประเภทโครงการ

จำ�นวน
(โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

1.

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

1

400,000

2.

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมจากงบประมาณรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล

2

320,000

3.

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

9

9,107,032

4.

การเป็นวิทยากรและการบรรยายพิเศษ ผู้พิจารณาบทความ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

76

-

5.

บทความวิชาการเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์

54

-

6.

การให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ

8

2,162,075

144

11,989,107

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

400,000

รวม

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมจากงบประมาณเงินรายได้
ลำ�ดับ
1.

ชื่อโครงการ
โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 ประจําปี 2558
(16-18 สิงหาคม 2558)
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2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมจากงบประมาณรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.

โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 ประจําปี 2558
(16-18 สิงหาคม 2558)

2.

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 24
(30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2558)

งบประมาณ (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

200,000

อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง

120,000

3. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

จำ�นวนเงิน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งทุน

คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

450,000

1.

โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 32 ประจําปี 2558
(16-18 สิงหาคม 2558)

2.

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
(สอวน.)

2,532,000

3.

โครงการอบรมเรื่อง การวางแผนการทำ�วิจัยฯ

คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)

510,000

4.

โครงการอบรมครูผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง

คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)

872,300

5.

ค่ายวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง

จัดเก็บค่าลงทะเบียน
จากการจัดอบรม สัมมนา
ให้คำ�ปรึกษา:ค่าตอบแทน
ค่าธรรมเนียมและค่าดำ�เนินงาน

537,000

6.

ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง

โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

284,800

7.

โครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐาน 58

คณะวิทยาศาสตร์
ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์

จัดเก็บค่าลงทะเบียน
จากการจัดอบรม สัมมนา
ให้คำ�ปรึกษา:ค่าสมัครเข้าเรียน
ปรับพื้นฐานคนละ 4,000 บาท

400,000

8.

โครงการเผยแพร่วิชาการ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
รายการ “วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน”

คณะวิทยาศาสตร์
ดร.วิชญา กันบัว

มูลนิธิดำ�รง ลัทธพิพัฒน์

20,300

9.

โครงการบริการวิชาการ
บูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยฯ

ในนามภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

20,932

10.

โครงการวิจัยตรวจเฝ้าระวังผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมใน
อ่าวไทย ปีงบประมาณ 2558

ในนามมหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.นรินทร์รตั น์ คงจันทร์ตรี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

3,500,000
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4. การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ลำ�ดับ

องค์กร/ หน่วยงานที่จัด

เรื่อง

วัน/ เดือน/ ปี
ที่บรรยาย

สถานที่จัดการบรรยาย

ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
1.

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์

วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์

18-19
ตุลาคม
พ.ศ.2557

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์

2.

โรงเรียนกระสังพิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์

วิทยากรในการจัดค่ายคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

25-25
ตุลาคม
พ.ศ. 2557

โรงเรียนกระสังพิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์

3.

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฟังบรรยายด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

5
ธันวาคม
พ.ศ. 2557

โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

4.

โรงเรียนเตรียมทหาร
สถาบันวิชาการการป้องกันประเทศ
จังหวัดนครนายก

วิทยากรในโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกให้กับนักเรียนเตรียมทหาร

8 , 13 และ 20
มกราคม
พ.ศ. 2558

โรงเรียนเตรียมทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
จังหวัดนครนายก

5.

โรงเรียนเตรียมทหาร
สถาบันวิชาการการป้องกันประเทศ
จังหวัดนครนายก

วิทยากรโครงการอบรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก

29 มีนาคม
ถึง 10 เมษายน
พ.ศ. 2558

โรงเรียนเตรียมทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
จังหวัดนครนายก

6.

สำ�นักการศึกษา กรุงเทพฯ

วิทยากรในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิแ์ ละคุณภาพ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และการอ่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การสร้างสือ่ การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการแก้ปญ
ั หา
ทางคณิตศาสตร์ ให้กบั ครูแกนนำ�คณิตศาสตร์
รุน่ ที่ 1

4
เมษายน
พ.ศ. 2558

สำ�นักงานการศึกษา กรุงเทพฯ

7.

สำ�นักการศึกษา กรุงเทพฯ

วิทยากรในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และการอ่าน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ให้กับครูแกนนำ�คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 2

11–14
พฤษภาคม
พ.ศ. 2558

สำ�นักงานการศึกษา กรุงเทพฯ

8.

โรงเรียนน่านนคร จังหวัดน่าน

วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์

3–5 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558

โรงเรียนน่านนคร
จังหวัดน่าน

9.

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
จังหวัดชลบุรี

วิทยากรในกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ
ให้กบั นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2

15
สิงหาคม
พ.ศ. 2558

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
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องค์กร/ หน่วยงานที่จัด

เรื่อง

วัน/ เดือน/ ปี
ที่บรรยาย

สถานที่จัดการบรรยาย

อาจารย์อภิศกั ดิ์ ไชยโรจน์วฒ
ั นา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
10.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

วิทยากรบรรยายเชิงวิชาการ ในหัวข้อ
“การใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย”

18
ตุลาคม
พ.ศ. 2557

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

11.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

วิทยากรและให้คำ�แนะนำ�ในโครงการอบรม
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม
สำ�เร็จรูปเพือ่ การวิจยั ทางการศึกษา
Microsoft Excel 2010

25–26
มีนาคม
พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

วิทยากรบรรยายพิเศษ
ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

1-4
ธันวาคม
พ.ศ. 2557

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “โซล่าเซลล์พลังงาน
อนาคต” ในโครงการสัมมนาวิชาการทางเคมี
ให้กบั นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชัน้ ปีท่ี 4

27
สิงหาคม
พ.ศ. 2558

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยากรบรรยายเรื่อง
“พอลิเมอร์เบื้องต้นและการหาน้ำ�หนัก
โมเลกุล”

2
ธันวาคม
พ.ศ. 2557

ห้องประชุมศูนย์ทดสอบ
และมาตรวิทยาบางปู
จังหวัดสมุทรปราการ

วิทยากรเพื่อสอนเสริมติวเข้มให้กับนักเรียนที่
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในการแข่งขันวิชาการ
นานาชาติ

18, 25, 29
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การทดสอบทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสทรงพระชนมมายุครบ 60 พรรษา”

9
มิถุนายน
พ.ศ. 2558

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

ผศ.ดร.จอมใจ สุกใส สังกัดภาควิชาเคมี
12.

สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.นรวิชญ์ ไกรนรา สังกัดภาควิชาเคมี
13.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ สังกัดภาควิชาเคมี
14.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

รศ.ดร.วารี เนือ่ งจำ�นงค์ สังกัดภาควิชาเคมี
15.

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี
16.

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา
17.

ศาลากลาง จังหวัดระยอง

วิทยากรในการบรรยายตามโครงการจังหวัดระยอง
ก้าวไกลสูอ่ าเซียน:การเตรียมความพร้อมของ
จังหวัดในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และการ
รับฟังความคิดเห็นจากภาคีภาคส่วนต่างๆ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด

28
มกราคม
พ.ศ. 2558

โรงแรมระยองซิตี้
จังหวัดระยอง

18.

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วิทยากรบรรยายโครงการ “Teaching In the
University Context:ครูเพือ่ ศิษย์ในศตวรรษที่ 21
ครัง้ ที่ 1” ระยะที่ 2 การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
: กระบวนการเรียนการสอนของครูเพือ่ ศิษย์
ในศตวรรษที่ 21

6–8
กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558

โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท
จังหวัดเพชรบูรณ์
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ลำ�ดับ

วัน/ เดือน/ ปี
ที่บรรยาย

สถานที่จัดการบรรยาย

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“ความหลากหลายของสมุนไพร
และการแยกสารสกัดสมุนไพร”

26
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาป่าชุมชน
บ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธชิ ยั พัฒนา)
จังหวัดจันทบุรี

วิทยากรในโครงการจัดการเรียนรู้
ด้านงานวิจัยของคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล:แนวทางการเขียนบทความทาง
วิชาการระดับนานาชาติและการเขียนตำ�ราที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ”

30
มิถุนายน
พ.ศ. 2558

ห้อง S-606 อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“ความหลากหลายของสมุนไพร
และการแยกสารสกัดสมุนไพร”

26
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาป่าชุมชน
บ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธชิ ยั พัฒนา)
จังหวัดจันทบุรี

องค์กร/ หน่วยงานที่จัด

เรื่อง

รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสขุ สังกัดภาควิชาชีวเคมี
19.

โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด”
(มูลนิธชิ ยั พัฒนา) จังหวัดจันทบุรี

รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช สังกัดภาควิชาชีวเคมี
20.

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี
21.

โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด”
(มูลนิธชิ ยั พัฒนา) จังหวัดจันทบุรี

ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต สังกัดภาควิชาชีวเคมี
22.

โครงการเมธีอาวุโส สกว.
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Mechanismbased Inactivation of Cytochrome
P4502A6 and 2A13 by Rhinacanthus
nasutus constituents”

10
ตุลาคม
พ.ศ.2557

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพฯ

23.

โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด”
(มูลนิธชิ ยั พัฒนา) จังหวัดจันทบุรี

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“ความหลากหลายของสมุนไพร
และการแยกสารสกัดสมุนไพร”

26
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาป่าชุมชน
บ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธชิ ยั พัฒนา)
จังหวัดจันทบุรี

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“Enzymaticproperties of aldolase
from p-hydroxyphenylate degrading
opreron”

10
ตุลาคม
พ.ศ. 2557

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพฯ

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความหลากหลายของ
สมุนไพรและการแยกสารสกัดสมุนไพร”

26
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาป่าชุมชน
บ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธชิ ยั พัฒนา)
จังหวัดจันทบุรี

ดร.สมชาติ แม่นปืน สังกัดภาควิชาชีวเคมี
24.

โครงการเมธีอาวุโส สกว.
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา สังกัดภาควิชาชีววิทยา
25.

โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด”
(มูลนิธชิ ยั พัฒนา) จังหวัดจันทบุรี

ผศ.พงษ์รัตน์ ดำ�รงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา
26.

มูลนิธโิ ลกสีเขียว กรุงเทพฯ

วิทยากรและสำ�รวจความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิต (กลุ่มหอย)

1-2
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557

เกาะบางกะเจ้า
อำ�เภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

27.

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
จังหวัดระยอง

วิทยากรให้ความรูใ้ นการจัดค่ายองค์รวมสำ�หรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4

14-15
พฤษภาคม
พ.ศ. 2558

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
จังหวัดระยอง

28.

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยากรให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 – 6

28
พฤษภาคม
พ.ศ. 2558

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

80
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เรื่อง

วัน/ เดือน/ ปี
ที่บรรยาย

สถานที่จัดการบรรยาย

ติวเข้มให้นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ให้เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ของ สสวท.

7
กันยายน
พ.ศ. 2558

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

องค์กร/ หน่วยงานที่จัด

ผศ.พงษ์รัตน์ ดำ�รงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา
29.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)

ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา
30.

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

วิทยากรเสวนากิตกรรม Junior Science Club
ครั้งที่ 1

9
กันยายน
พ.ศ. 2558

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

31.

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
“ทุกคนทำ� (วิจัย) ได้”

10–11
กันยายน
พ.ศ. 2558

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

32.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ

วิทยากรบรรยายในรายวิชาสัมมนา
01401597 ให้แก่นิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18
กันยายน
พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

วิทยากรพิเศษให้ความรู้ให้แก่นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6

เริ่ม 28
พฤษภาคม
พ.ศ. 2558
เป็นต้นไป

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “การตอบสนองทาง
สรีรวิทยาของถั่วเหลืองเมื่อปลูกนาภาพดิน
อิ่มด้วยน้ำ�” ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

20
กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา

วิทยากรให้คำ�ชี้แนะและประเมินคุณภาพ
โครงการนักเรียน ในกิจกรรมการจัด
นิทรรศการนำ�เสนอโครงงานของนักเรียน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์

23
มกราคม
พ.ศ. 2558

โรงเรียนสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

10
ตุลาคม
พ.ศ. 2557

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
จังหวัดระยอง

1
ธันวาคม
พ.ศ. 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา
33.

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดร.ศิริพรรณ บรรหาร สังกัดภาควิชาชีววิทยา
34.

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง สังกัดภาควิชาชีววิทยา
35.

สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

ผศ.ดร.อัมพร ทองกู้เกียรติกูล สังกัดภาควิชาชีววิทยา
36.

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
จังหวัดระยอง

วิทยากรโครงการส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1

ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
37.

คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวั น ออก จั ง หวั ด ชลบุ ร ี

วิทยากรบรรยาย
เรือ่ ง “การพัฒนาแป้งสูโ่ รงกลัน่ ชีวภาพ”
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ผศ.ดร.นิรันดร์ วิฑิตอนันต์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
38.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี

วิทยากรบรรยายในโครงการการจัดการความรู้
เรื่อง “กลยุทธ์การวิจัยให้ได้ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ”

26
มิถุนายน
พ.ศ. 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณีี
จังหวัดจันทบุรี

39.

โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“พลาสมาและการเคลือบผิววัสดุ”

8
กรกฎาคม
พ.ศ. 2558

โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์
จังหวัดระยอง

ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
40.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน
จังหวัดนครปฐม

วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำ�แผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

28
ตุลาคม
พ.ศ. 2557

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน
จังหวัดนครปฐม

41.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดพัทลุง

วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือ
เทา–งาม ครั้งที่ 5

15 – 16
พฤษภาคม
พ.ศ. 2558

ลันตารีสอร์ท จังหวัดกระบี่

42.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยากรบรรยาย เรื่อง “บทบาทของอาจารย์
จังหวัดนครปฐม
กับการประกันคุณภาพการศึกษา”

10
มิถุนายน
พ.ศ. 2558

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม

43.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดพัทลุง

วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้เพื่อการ
ทำ�รายการประเมินตนเอง ประจำ�ปีการศึกษา
2557”

17 – 18
มิถุนายน
พ.ศ. 2558

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดพัทลุง

44.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน
จังหวัดนครปฐม

วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำ�
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน

28
ตุลาคม
พ.ศ. 2557

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน
จังหวัดนครปฐม

วิทยากรกิจกรรมสอนเสริมวิชาฟิสิกส์
ภาคเรียนที่ 2 ให้แก่นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทุกวันอังคาร
เวลา 14.0016.00 น.
(เริ่มเดือน
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557)

โรงเรียนชลกันยานุกูล
จังหวัดชลบุรี

วิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 40

1-4
ธันวาคม
พ.ศ. 2557

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
ราชาออร์คิด
จังหวัดขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยากรบรรยายโครงการ
จังหวัดนครปฐม
“การเตรียมพร้อมสำ�หรับการขึ้นทะเบียนใน
อนุญาตประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
วิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษ”

21
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม

ผศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
45.

โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

รศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
46.

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
47.

82

83
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ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
48.

สำ�นักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้าน
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) กรุงเทพฯ

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “กระบวนการจัดทำ�
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ:ควรมีการปฏิรูปในเรื่องใดบ้าง”

24
เมษายน
พ.ศ. 2558

โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

49.

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเตรียมสอบขึ้น
ทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำ�บัดมลพิษน้ำ�
และการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การสอบวิชาชีพ
สิ่งแวดล้อม”

19
พฤษภาคม
พ.ศ. 2558

อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและ
อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

50.

สำ�นักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
กรุงเทพฯ

บรรยายการบันทึกเทปรายการ
โลกของเรา เราคือโลก ซึ่งออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์บุญนิยมทีวี

16
มิถุนายน
พ.ศ. 2558

สถานีโทรทัศน์บุญนิยมทีวี
นวมินทร์ 48 กรุงเทพฯ

51.

สำ�นักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
กรุงเทพฯ

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการโรงงาน
อะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2 (ส่วนขยายครั้งที่ 2)
ของบริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำ�กัด
(มหาชน)

13
กรกฎาคม
พ.ศ. 2558

เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

52.

สำ�นักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
กรุงเทพฯ

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
ต่อโครงการโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
ของบริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำ�กัด
(มหาชน)

14
กรกฎาคม
พ.ศ. 2558

โรงเรียนวัดมาบข่า
จังหวัดระยอง

53.

สำ�นักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
กรุงเทพฯ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นทางเทคนิคเชิง
วิชาการ โครงการโรงงานอะโรเมติกส์
หน่วยที่ 2 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
ของบริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำ�กัด
(มหาชน)

15
กรกฎาคม
พ.ศ. 2558

โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

54.

สำ�นักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
กรุงเทพฯ

วิทยากรในการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการโรงงานผลิต
ท่อทองแดงของบริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด

3
กันยายน
พ.ศ. 2558

บริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำ�กัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

55.

สำ�นักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
กรุงเทพฯ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้เสียต่อโครงการโรงงานผลิตท่อทองแดงของ
บริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำ�กัด

7–9
กันยายน
พ.ศ. 2558

บริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลลิ่ง เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำ�กัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

30 มิถุนายน
ถึง 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
56.

บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำ�กัด
(มหาชน)

วิ ท ยากรรายการเนวิ เ กเตอร์ ช่ อ ง 3
เพื่อนำ�เสนอเรื่องระบบนิเวศทางทะเลและ
สภาพแวดล้อมของเกาะเสม็ด
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ลำ�ดับ

องค์กร/ หน่วยงานที่จัด

เรื่อง

วัน/ เดือน/ ปี
ที่บรรยาย

สถานที่จัดการบรรยาย

ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
57.

Partnerships in Environmental
Management for the Seas of East
Asia (PEMSEA), Phillippines

วิทยากรโครงการอบรม BOBLME ในหัวข้อ
Scientific Support to LCM
Implementation in Chonburi

23
ตุลาคม
พ.ศ. 2557

โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

58.

AIT Asian Institute of Technology
กรุงเทพฯ

วิทยากรบรรยายในงาน
“ICM for Sustainable coastal
Community and Ecosystems – batch
III 2015”

23–24
มิถุนายน
พ.ศ. 2558

AIT Asian Institute of Technology
กรุงเทพฯ

วิทยากรและเข้าร่วมดำ�เนินโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย

23
ธันวาคม
พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
59.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
60.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“ภาวะมลพิษในทะเลไทย”

17
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี

61.

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดจันทบุรี

วิทยากรในรายวิชาสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังในน้ำ� และรายวิชาหลักการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ�

13
มีนาคม
พ.ศ. 2558

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดจันทบุรี

62.

บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำ�กัด
(มหาชน)

วิทยากรรายการเนวิเกเตอร์ ช่อง 3
เพื่อนำ�เสนอเรื่องระบบนิเวศทางทะเล
และสภาพแวดล้อมของเกาะเสม็ด

30 มิถุนายน
ถึง
1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

9–11
สิงหาคม
พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
จังหวัดชลบุรี

13
มีนาคม
พ.ศ. 2558

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ จังหวัดจันทบุรี

รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
63.

สถาบันวิจยั และพัฒนา
วิทยากรและกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพือ่ ขอใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2560
วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
64.

ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดจันทบุรี

วิทยากรในรายวิชาสัตว์
ไม่มกี ระดูกสันหลังในน้�ำ และรายวิชาหลัก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�

65.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยากรอบรมความรู้การประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การศึกษาสำ�หรับบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ

13 และ 26
พฤษภาคม
พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ
จังหวัดชลบุรี

66.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี

22-23
มิถุนายน
พ.ศ. 2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำ�ไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

บรรยายโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
เรื่อง “การสังเคราะห์งานวิจัย”
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องค์กร/ หน่วยงานที่จัด

เรื่อง

วัน/ เดือน/ ปี
ที่บรรยาย

สถานที่จัดการบรรยาย

ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
67.

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง “การเตรียมความพร้อมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษารอบใหม่
(ปีการศึกษา 2557 – 2561) ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และระดับสถาบัน”

3
กรกฎาคม
พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

68.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
จังหวัดชลบุรี

วิทยากรและประธานกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)

27
กรกฎาคม
พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
จังหวัดชลบุรี

31
มีนาคม
พ.ศ. 2558

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
69.

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

วิทยากรในการประชุมสัมมนา 60 พรรษา
รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ ในหัวข้อเรื่อง
“ทำ�ไมต้องไปวิจัยที่ขั้วโลก”

5. บทความวิชาการเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์
5.1 บทความเผยแพร่ทางวารสาร
ชือ่ บทความ

วารสารที่ตีพิมพ์/ ปีที่พิมพ์/ ฉบับที่พิมพ์/ ผูเ้ ขียน
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์/ หน้าที่ลงพิมพ์

บทบาทของธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช
ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนา

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา/ ปีที่ 19/ ฉบับที่ 2/
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2557
หน้า 227-236

ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์

วิธีการเตรียมตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสกัดระดับจุลภาค

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา/ ปีที่ 20/ ฉบับที่ 1/
มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2558
หน้า 227-235

ดร.อภิญญา นวคุณ

5.2 บทความเผยแพร่ผ่านรายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน
รวมเล่มบทความรายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน เล่มที่ 38 โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงสำ�นักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชือ่ บทความ
ผูเ้ ขียน
- เคมี:บำ�บัดจิต...ด้วยดอกไม้
- กรดไขมันสายกลาง…ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
- สาระน่ารู้เกี่ยวกับครีมกันแดด
- โปรตีนเกษตร
- ไวรัสอีโบลา
- เด็กหลอดแก้ว:เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อคู่สมรสที่มีบุตรยาก
- กรดซิตริก:กรดที่ให้มากกว่าความเปรี้ยว
- หลายประโยชน์ของผลไม้ตระกูลเบอรี่
- เห็ดตับเต่าและวิธีการเพาะ
- หลายประโยชน์ของผักขี้หูด
- ปัญหาสุขภาพที่มาจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความดันโลหิต

ผศ.ดร.สุชญา ผ่องใส
ผศ.ดร.สุชญา ผ่องใส
ผศ.ดร.สุชญา ผ่องใส
ผศ.ดร.สุชญา ผ่องใส
ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย
ดร.ศศิธร มั่นเจริญ
ผศ.ดร.ศิริโฉม ทุ่งเก้า
ผศ.สุดสายชล หอมทอง
ผศ.สุดสายชล หอมทอง
ผศ.สุดสายชล หอมทอง
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
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ชือ่ บทความ

ผูเ้ ขียน

- ซีอิ้ว
- เห็ดพิษ
- จุลินทรีย์กับสุขภาพของพืช
- พรีออน (Prion)...อนุภาคโปรตีนก่อโรคติดเชื้อ
- เชื้อราเอนโดไฟต์ (Endophytic fungi)
- น้ำ�ตาลเทียม
- อาหารกับโรคระบบหลอดเลือดหัวใจ
- ใยอาหารจากพืชช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือ
- รูปแบบสูตรชีวภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อดูแลสุขภาพพืช
- แบคทีเรียก่อโรคทางอาหารในเนื้อสัตว์และการลดการปนเปื้อน
- “ผีมีจริงหรือไม่”........ในมุมมองทางวิทยาศาสตร์
- มุ้งนาโน:นวัตกรรมภูมิปัญญาไทยในระดับโลก
- เหล็กไหลในเชิงวิทยาศาสตร์
- อาวุธชีวภาพ
- การลดจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผักและผลไม้สด
- เล่นหวย...จะรวยได้ไหม
- ไผ่กับมุมมองที่ต้องเปลี่ยนไป
- สมุนไพรช่วยบรรเทาภาวะซึมเศร้า
- มหัศจรรย์ แซลมอน – ปลาสองน้ำ�
- ปิดอ่าวไทยเพื่อการอนุรักษ์ปลาทู
- แสงสีของท้องฟ้าและเมฆหมอก
- การก่อกำ�เนิดและความสำ�คัญของดวงจันทร์
- หลัก 5 ประการสู่อาหารปลอดภัย
- ทำ�ไมต้องดื่มชาเขียวแบบชงร้อน
- ทานเค็มมากเกินน่าเป็นห่วง
- คอลลาเจนได้มาจากไหน
- “เชื้อราในบ้าน” เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
- สารอินทรีย์ระเหยง่ายภัยร้ายใกล้ตัว
- รู้จักอาหารฉายรังสี
- กาแฟน้ำ�ดำ� กลิ่นหอมที่ไม่ธรรมดา
- มารอบรู้กับโรคของต่อมไทรอยด์
- พลังงานสะอาด... พลังงานเพื่ออนาคต
- รู้ไว้ใช่ว่าเรื่องปากกาลบคำ�ผิด !
- พืชจีเอ็มโอ
- โดรน ยานบินไร้คนขับ
- รู้รอบเรื่องสีทาบ้าน
- แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ
- ฟักข้าวไม้เลื้อยมากประโยชน์
- ปิ้งย่างเมนูยอดฮิต
- ชานมไข่มุก

ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
อ.เบญจวรรณ ชิวปรีชา
อ.เบญจวรรณ ชิวปรีชา
รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
ดร.ศนิ จิระสถิตย์
ดร.สามารถ สายอุต
ดร.สามารถ สายอุต
ดร.สามารถ สายอุต
น.ส.กนกวรรณ พูนดี
นายชาติชาย มาลาพงษ์
นายชาติชาย มาลาพงษ์
นายชาติชาย มาลาพงษ์
น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ
นางรังสิมา สูตรอนันต์
นางรังสิมา สูตรอนันต์
นางรังสิมา สูตรอนันต์
นางรังสิมา สูตรอนันต์
นางรังสิมา สูตรอนันต์
นางรังสิมา สูตรอนันต์
นางรังสิมา สูตรอนันต์
น.ส.สมฤดี หวานระรื่น
น.ส.สมฤดี หวานระรื่น
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การให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ
ชือ่ บริการ

สถิติการให้บริการ

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
(คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น)

รายรับจากการให้บริการ
(1,967,500 บาท)

โครงการให้คำ�ปรึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีวิทยาศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น)

รายรับจากการให้บริการ
(19,750 บาท)

โครงการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง NMR
(ในนามภาควิชาเคมี ดร.อนันต์ อธิพรชัย)

รายรับจากการให้คำ�ปรึกษา
(6,500 บาท)

โครงการบริการวิชาการภาควิชาจุลชีววิทยา
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
(ในนามภาควิชาจุลชีววิทยา ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์)

รายรับจากการให้บริการ
(20,650 บาท)

โครงการบริการวิชาการภาควิชาจุลชีววิทยา
1 เมษายน พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
(ในนามภาควิชาจุลชีววิทยา ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์

รายรับจากการให้บริการ
(21,700 บาท)

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม R เบื้องต้น
(ในนามภาควิชาชีววิทยา ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์)

จำ�นวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
รายรับจากค่าลงทะเบียน
(91,000 บาท)

โครงการภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
(ในนามภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์)

รายรับจากการให้บริการ
(20,275 บาท)

โครงการภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
1 เมษายน - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
(ในนามภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์)

รายรับจากการให้บริการ
(14,700 บาท)
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กิจกรรมในรอบปี

FACULTY OF SCIENCE BUU

• การบริหารจัดการ
• ประกันคุณภาพการศึกษา
• การผลิตบัณฑิต
• การวิจัยและการบริการวิชาการ
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การบริหารจัดการ

และประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์
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กิจกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
โครงการ

วัตถุประสงค์

วันและสถานที่

โครงการจัดทำ� KPI รายบุคคลของบุคลากร
สายสนับสนุน

1. เพือ่ ให้บคุ ลากรคณะวิทยาศาสตร์มสี ว่ นร่วมในการจัดทำ� KPI วันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
รายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน
ณ ห้อง SD-502 และ SD-506 อาคารสิรนิ ธร
2. เพือ่ ให้ได้ KPI รายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มาประกอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำ�ปี

โครงการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ
เรือ่ ง “การจัดทำ�ผลงานทางวิชาการเพือ่ ขอ
กำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการ ตำ�แหน่งรองศาสตราจารย์”

1. เพือ่ ให้บคุ ลากรได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในการขอกำ�หนด
ตำ�แหน่งทางวิชาการ
2. เพือ่ ให้บคุ ลากรสายวิชาการดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการ
ในระดับทีส่ งู ขึน้

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ ห้อง SD - 117 อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการสนับสนุนการขอกำ�หนดตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ:เทคนิคการเขียนบทความให้ได้
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

1. เพือ่ ให้บคุ ลากรได้รบั ความรู้ ความเข้าใจในการ
เขียนบทความวิจยั / บทความวิชาการ
2. เพือ่ ให้บคุ ลากรสายวิชาการจัดทำ�บทความวิจยั /
บทความวิชาการได้
3. เพือ่ ส่งเสริมให้คณาจารย์มบี ทความวิจยั / บทความ
วิชาการเพือ่ ใช้ในการขอกำ�หนดตำ�แหน่งวิชาการได้

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ ห้อง SD-117 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการองค์กรสุขภาวะ:กินดีมสี ขุ
ทุกวันพุธทีส่ ามของเดือน

1. เพื่อสร้างแรงจูงใจจากกิจกรรมด้านความสุข
ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เอื้อต่อการ
สร้างสุขในการปฏิบัติงาน

ครัง้ ที่ 1 : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 3 : วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 4 : วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 5 : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 6 : วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ ห้อง SD - 117 อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy8):
โครงการอบรมการเสริมสร้ างรายได้
ตอน “ลูกชุบ”

1. เพื่อสร้างแรงจูงใจจากกิจกรรมด้านความสุขในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เอื้อต่อการสร้างสุข
ในการปฏิบัติงาน

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558
ณ ภาควิ ช าวิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการตรวจสุขภาพประจำ�ปี
คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
(1) นัดเจาะเลือด
(2) นัดตรวจร่างกายและพบแพทย์

1. เพื่อสร้างแรงจูงใจจากกิจกรรมด้านความสุขในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เอื้อต่อการ
สร้างสุขในการปฏิบัติงาน

(1) นัดเจาะเลือด
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้ อ ง SD -117 อาคารสิ ร ิ น ธร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(2) นัดตรวจร่างกายและพบแพทย์
ในวันที่ 19 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการอบรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำ�งาน (Google Drive)

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการการจัดการความรูด้ า้ นการบริหารจัดการ
เรือ่ ง การจัดทำ�ผลงานเพือ่ ขอกำ�หนดตำ�แหน่ง
ชำ�นาญการของบุคลากรสายสนับสนุน

1. เพือ่ พัฒนาและเพิม่ พูนความรู้ ทักษะและสมรรถนะของ
บุคลากรในปฏิบตั งิ านแบบมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล
2. เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ ห้อง SD - 117 อาคารสิรนิ ธร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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กิจกรรมด้านบริหารยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

วันและสถานที่

อบรมรู้ทันงานประกัน 57
กิจกรรมที่1: การจัดทำ� SAR ระดับหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ประกอบตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ. รวมถึงความสามารถจัดเก็บ
หลักฐานที่ตรงตามตัวชี้วัด เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้
เป็นแนวทางการเขียนรายงานผลการดำ�เนินงานในตัวบ่งชี้
และนำ�ไปใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2557 และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างเครือข่ายประกันฯ

กิจกรรมที่1: การจัดทำ� SAR ระดับหลักสูตร
(6-7 มิ ถ ุ นายน พ.ศ. 2558) ณ ห้ อ ง CL-201
อาคารปฏิ บ ั ต ิ ก ารพื ้ น ฐานและศู น ย์ เ ครื อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์รบั การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2557

1. เพือ่ ตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงานของคณะ
ตามตัวบ่งชีแ้ ละองค์ประกอบคุณภาพในรอบปีการศึกษา
ทีผ่ า่ นมาให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม SD-502
อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการเริม่ ด้วยใจไปด้วยกัน (ระยะที่ 2)

1. เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลีย่ นแปลงในยุคปัจจุบนั
2. เพือ่ ให้การบริหารงานยังคงความต่อเนือ่ งของการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานคุณภาพของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3. เพือ่ รับฟังและรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์มาใช้ประกอบการดำ�เนินงาน

วันที่ 23, 26, 27 กุมภาพันธ์, 3 มีนาคม พ.ศ. 2558
ประชุม ณ ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร, ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ, ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาฟิสกิ ส์
และ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประชุม
ณ ภาควิชาวาริชศาสตร์ และห้อง SD-117
อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการประชุมสัมมนาประจำ�ปี 2558
คณะวิทยาศาสตร์

1. เพือ่ ให้บคุ ลากรของคณะวิทยาศาสตร์มสี ว่ นร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเพือ่ พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559-2563
2. เพือ่ ให้บคุ ลากรรับทราบผลการดำ�เนินงานในรอบปีทผ่ี า่ นมา
การปฎิบตั งิ านในปัจจุบนั และแผนการปฏิบตั งิ านในอนาคต
ของภาควิชาและฝ่ายต่างๆ

วันที่ 22-23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558
ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐาน
และศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

กิ จ กรรมที ่ 2 : เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในรอบใหม่
(ปีการศึกษา 2557-2561) ระดั บ คณะ

กิจกรรมที2่ : เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในรอบใหม่ (ปีการศึกษา 2557-2561) ระดับคณะ
(15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
ณ SD-117 อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
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การเข้าดูงานจากสถาบันต่างๆ
โครงการ

วัตถุประสงค์

วันและสถานที่

ขอศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภาพรวม
ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะครู-บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด (300 คน)

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
2. แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์รว่ มกัน

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ ห้อง SD-117 อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอศึกษาดูงานห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั เทคโนโลยี
สุญญากาศและฟิลม์ บาง ภาควิชาฟิสกิ ส์
โดยคณะอาจารย์ผคู้ วบคุม เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ฟิสกิ ส์และนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จังหวัดลพบุรี (58 คน)

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
2. แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์รว่ มกัน

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ ห้อง SD-117 อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเข้าพบหารือและบรรยายเกีย่ วกับการดำ�เนินงาน 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ในรูปแบบโปรแกรมการวิจัยที่หวังผลกระทบ 2. แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์รว่ มกัน
เชิงเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านฟิสิกส์ สำ�หรับระยะที่ 2 โดยคณะผูบ้ ริหาร
จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสกิ ส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ ห้อง SD-117 อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาควิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาและปรสิ ต วิ ท ยา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
ขอเข้ า ศึ ก ษาดู ง านและเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้
กั บ บุ ค ลากรภาควิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
(21 คน)

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้อง SD-117 อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
2. แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์รว่ มกัน
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กิจกรรมทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการ

วัตถุประสงค์

วันและสถานที่

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม:
การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

1. เพือ่ สร้างความตระหนักและสร้างจิตศรัทธาร่วมกันของบุคลากร
ภายในองค์กร
2. เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้ทำ�บุญร่วมกัน
และพบปะสังสรรค์

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558
ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา

โครงการกิจกรรมรดน้�ำ ดำ�หัว ประเพณี
ตรุษสงกรานต์ ประจำ�ปีพทุ ธศักราช 2558

1. เพือ่ ทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีรดน้�ำ ดำ�หัว
และประเพณีวนั สงกรานต์ของไทยให้คงอยูต่ ลอดไป
2. เพือ่ ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รว่ มกัน
ทำ�กิจกรรมทีด่ แี ละปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องตามวัฒนธรรมประเพณีไทย

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ อาคารปฏิบตั กิ ารพื ้ น ฐานและศู น ย์ เ ครื ่ อ งมื อ
วิ ท ยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา

โครงการทำ�บุญสำ�นักงาน คณะวิทยาศาสตร์
ประจำ�ปีพทุ ธศักราช 2558

1. เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลและขวัญกำ�ลังใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
2. เพือ่ ส่งเสริมให้ตระหนักถึงการทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะวัฒนธรรม
3. เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมร่วมกัน
4. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรศิษย์ปจั จุบนั
และศิษย์เก่า

วั นที ่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้ อ ง SD-506 อาคารสิ ร ิ น ธร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา

กิจกรรมความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรเอกชน
โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดประชุมหารือของกลุม่ เครือข่ายวิจยั 1. เพือ่ สร้างเครือข่ายวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลในภูมภิ าค
NF-POGO Alumni Network for Oceans
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (NANO SEA) 2. เพือ่ เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้แลกเปลีย่ นเรียนรูง้ าน
ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การทำ�วิจัย และการเรียนการสอน

วันและสถานที่
วันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ อาคารปฏิบตั กิ ารพื ้ น ฐานและศู น ย์ เ ครื ่ อ งมื อ
วิ ท ยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
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การผลิตบัณฑิต
โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการเสวนาการดำ�เนินงานตามกรอบมาตรฐาน 1. เพือ่ ให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้ทราบถึงแนวทาง
คุณวุฒิ (TQF)
การดำ�เนินงานของหลักสูตรตามกรอบ TQF
2. เพือ่ ให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้ทราบถึงการดำ�เนินงาน
หลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชีเ้ พือ่ การประกันคุณภาพหลักสูตร
โครงการให้ความรู้จริยธรรมการวิจัย
แก่นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557

วันและสถานที่
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้อง SD-506
อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1. เพือ่ ให้นสิ ติ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้อง SD-506
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบตั จิ รรยาบรรณ อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นักวิจยั รวมถึงหลักจริยธรรมในการทำ�วิจยั
2. เพือ่ ให้นสิ ติ ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ทราบถึงจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลองเพือ่ งานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงแนวทาง
จริยธรรมการทำ�วิจยั ในคน
3. เพือ่ ให้นสิ ติ ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ทราบถึงแนวทางการทำ�วิจยั
ในงานวิทยาศาสตร์ทม่ี คี วามเสีย่ งต่อสิง่ แวดล้อมจากการใช้
สารเคมีอนั ตราย การใช้เชือ้ จุลนิ ทรีย์ รวมถึงแนวปฏิบตั อิ น่ื ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง

โครงการจัดการความรูก้ ารจัดการเรียนการสอน 1. เพือ่ ให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้ทราบถึงแนวทางการ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง SD-117
แบบสะเต็มศึกษา (STEM education)
จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพือ่ ให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้แนวปฏิบตั ทิ ด่ี เี กีย่ วกับ
การจัดการเรียนการสอนทีม่ กี ารบูรณาการความรูร้ ะหว่าง
ศาสตร์วชิ าต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน
โครงการให้ความรูจ้ ริยธรรมการวิจยั แก่นสิ ติ
1. เพื ่ อให้ น ิ สิ ตระดั บบั ณฑิ ต ศึ ก ษา คณะวิ ทยาศาสตร์
วันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้อง SD-117
บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบู ร พา ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิ
อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำ�ปีการศึกษา 2557
จรรยาบรรณนักวิจยั รวมถึงหลักจริยธรรมในการทำ�วิจยั
2. เพือ่ ให้นสิ ติ ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ทราบถึงจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงแนวทาง
จริยธรรมการทำ�วิจยั ในคน
3. เพือ่ ให้นสิ ติ ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ทราบถึงแนวทางการ
ทำ�วิจยั ในงานวิทยาศาสตร์ทม่ี คี วามเสีย่ งต่อสิง่ แวดล้อม
จากการใช้สารเคมีอันตราย การใช้เชื้อจุลินทรีย์
รวมถึงแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารจัดการเรียนการสอน 1. เพือ่ ให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้ทราบถึงแนวทาง
ห้องเรียนขนาดใหญ่ และทักษะการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนขนาดใหญ่ โดยสอดแทรก
ในศตวรรษที่ 21
ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง SD-117
อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สำ�หรับนิสติ 1. เพือ่ ให้นสิ ติ ชัน้ ปีท่ี 1 ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับหลักสูตร การเรียนการสอน และ
แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตของแต่ละสาขาวิชา
เพือ่ นาํ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชา

วันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ณ ห้อง SD-506
อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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โครงการ

วัตถุประสงค์

วันและสถานที่

โครงการเรียนพิเศษปรับพืน้ ฐาน ก่อนเรียนปี 1
ปีการศึกษา 2558

1. เพือ่ ปรับฐานความรูค้ วามเข้าใจในรายวิชาคณิตศาสตร์ เคมี วันที่ 13-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ชีววิทยา และฟิสกิ ส์ อันจะเป็นผลดีแก่นสิ ติ ทีจ่ ะทบทวน
ณ ห้องเรียน BS ชัน้ 4 อาคารวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
บทเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนเรียนในช่วงเปิดเทอม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพือ่ ให้นสิ ติ ได้เตรียมตัวทีจ่ ะเรียนในรูปแบบการเรียนการสอน
แบบมหาวิทยาลัย
3. เพือ่ ให้นสิ ติ สามารถทบทวนบทเรียนด้วยความเข้าใจอันจะส่งผล
ให้นสิ ติ มีทศั นคติทด่ี ตี อ่ รายวิชาแกนของคณะวิทยาศาสตร์
และสามารถทำ�คะแนนได้ดขี น้ึ ส่งผลให้การเรียนการสอน
ในขัน้ สูงขึน้ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพือ่ ให้นสิ ติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ โดยคณะฯ และเป็นการ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นสิ ติ

โครงการสัมมนาอาจารย์ทป่ี รึกษาทางวิชาการ
นิสติ ชัน้ ปีท่ี 1

1. เพือ่ เสริมข้อมูลเพิม่ เติมสำ�หรับอาจารย์ทป่ี รึกษานิสติ ชัน้ ปีท่ี 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง SD-117
ในการให้ค�ำ ปรึกษานิสติ และให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้มโี อกาส อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สอบถามหรือแลกเปลีย่ นประสบการณ์การให้ค�ำ ปรึกษา
ระหว่างอาจารย์ทป่ี รึกษา

โครงการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำ�ภาคเรียนที่ 1/2558

1. เพือ่ ให้นสิ ติ ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รจู้ กั คณะผูบ้ ริหารคณะวิทยาศาสตร์
2. เพือ่ ให้นสิ ติ ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พบปะกับอาจารย์ทป่ี รึกษา
3. เพือ่ ให้นสิ ติ ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รบั ทราบถึงระเบียบต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการเรียนการสอนและทราบถึงการดำ�รงชีวติ
ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. เพือ่ ให้นสิ ติ ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง SD-117
อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการให้ความรูจ้ ริยธรรมการวิจยั แก่นสิ ติ
1. เพือ่ ให้นสิ ติ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้อง SD-506
บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบตั จิ รรยาบรรณ อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำ�ปีการศึกษา 2558 ครัง้ ที่ 1
นักวิจยั รวมถึงหลักจริยธรรมในการทำ�วิจยั
2. เพือ่ ให้นสิ ติ ระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบถึงจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลองเพือ่ งานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงแนวทาง
จริยธรรมการทำ�วิจยั ในคน
3. เพือ่ ให้นสิ ติ ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ทราบถึงแนวทางการทำ�วิจยั
ในงานวิทยาศาสตร์ทม่ี คี วามเสีย่ งต่อสิง่ แวดล้อมจากการ
ใช้สารเคมีอนั ตราย การใช้เชือ้ จุลนิ ทรีย์ รวมถึงแนวปฏิบตั อิ น่ื ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
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การวิจยั และบริการวิชาการ
โครงการ

วัตถุประสงค์

วันและสถานที่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง การวัดค่า pH ทฤษฎีและการใช้งาน

เพือ่ เพิม่ ความรูด้ า้ นทฤษฎีการวัด pH ตลอดจนการดูแลรักษา
เครือ่ งวัด pH ได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้อง SD-117
อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการจัดประชุมหารือของกลุม่ เครือข่ายวิจยั เพือ่ สร้างเครือข่ายวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลในภูมภิ าคเอเชีย
NF-POGO Alumni Network for Oceans
ตะวันออกเฉียงใต้และแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (NANO SEA)

วันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ อาคารปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานและศูนย์เครือ่ งมือ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และเทคนิคการเก็บ
ตัวอย่างในการทำ�วิจยั กรณีศกึ ษา ณ สถานทีจ่ ริง
บริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

เพือ่ พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้นสิ ติ ได้ปฏิบตั งิ านจริง วันที่ 5-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ในทุกขัน้ ตอนของการทำ�งานวิจยั และเพิม่ ความเข้าใจในการทำ�วิจยั บริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
มากยิง่ ขึน้

การศึกษาวิจยั วิทยาศาสตร์ขว้ ั โลกร่วมกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ของ ผศ.ดร.อนุกลู บูรณประทีปรัตน์

ผศ.ดร.อนุกลู บูรณประทีปรัตน์ ได้รบั คัดเลือกเป็นตัวแทน
ประเทศไทย ร่วมเดินทางสำ�รวจขัว้ โลกใต้รว่ มกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนตามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 18 มกราคม - 18 มีนาคม พ.ศ. 2558
การศึกษาวิจยั วิทยาศาสตร์ขว้ั โลก
ร่วมกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วจิ ยั ” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์
ครัง้ ที่ 7
เสริมสร้างประสบการณ์น�ำ เสนอผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการ
และสร้างเครือข่ายนักวิจัย

วันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2558
การประชุมวิชาการระดับชาติ
“วิทยาศาสตร์วจิ ยั ” ครัง้ ที่ 7 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การใช้โปรแกรม R เพื่อเผยแพร่วิธีใช้งานโปรแกรม R และแลกเปลี่ยนแนวคิด
เบือ้ งต้นเพือ่ การสอนและการวิจยั ทางชีววิทยา
ด้านการวิจัยในสาขาชีววิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 3-5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ณ ห้อง CL-203
อาคารปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานและศูนย์เครือ่ งมือ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “เทคโนโลยี
แมสสเปกโทรเมตรี”

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านทฤษฎีและหลักการใช้เทคโนโลยี
แมสสเปกโทรเมตรี ในการวิเคราะห์วิจัย และสามารถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง CL-601
อาคารปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานและศูนย์เครือ่ งมือ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชมุ ชน

การประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ชุมชนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นวิทยาศาสตร์ ใน 9 สาขาวิชา
โดยเน้นศาสตร์ทางทะเล

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานบูรพาวิชาการ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ให้แก่บุคลากร
ภายนอก

วันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการเผยแพร่วชิ าการทางวิทยุกระจายเสียง
รายการ “วิทยาศาสตร์เพือ่ ประชาชน”

เพื่อการผลิตบทความวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่
ทางวิทยุกระจายเสียง

(ตลอดปีงบประมาณ)
ฝ่ายวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารวิทยาศาสตร์บรู พา

การปรับรูปแบบการดำ�เนินงานวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
เป็นรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

(ตลอดปีงบประมาณ)
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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โครงการ

วัตถุประสงค์

วันและสถานที่

การดำ�เนินงานของห้องปฏิบตั กิ ารกล้องจุลทรรศน์ 1. เพื่อให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนสำ�หรับรองรับ
อิเล็กตรอน
งานวิจัยและการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
2. เพื่อให้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนสามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

(ตลอดปีงบประมาณ )
ณ ห้องปฏิบตั กิ ารกล้องจุลทรรศน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมปล่อยลูกพันธ์สุ ตั ว์น�ำ้ ในวันพ่อและวันแม่

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558
หน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

งานขยายพันธุ์สัตว์น้ำ� และปล่อยลงแหล่งน้ำ�สาธารณะ
เพือ่ เป็นพระราชกุศลให้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ
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กิจกรรมจากภาควิชา
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาควิชาฟิสิกส์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
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ลำ�ดับ ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
(วันที่/ สถานที่)

วัตถุประสงค์

ลักษณะกิจกรรม

ผลที่เกิดจากความสำ�เร็จ

ภาควิชาคณิตศาสตร์
1.

สัมมนาภาควิชาคณิตศาสตร์
ประจำ�ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 24-26 กรกฏาคม
พ.ศ. 2558
ณ จังหวัดกาญจนบุรี)

เพื่อให้ภาควิชาคณิตศาสตร์ มีกรอบ เป็นการสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการ ภาควิชาได้มีแนวทางในการบริหาร
และแนวทางใช้ในการบริหารหน่วยงาน จัดทำ�แผนปฏิบัติการประจำ�ปี
หน่วยงานทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ที ่ ท ั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ แผน ของภาควิชาฯ นอกสถานที่
ของคณะวิทยาศาสตร์
ยุ ท ธศาสตร์ ของคณะวิ ท ยาศาสตร์
โดยอาจารย์ของภาควิชาคณิตศาสตร์
ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ�แผน
ปฏิบัติการประจำ�ปี ในการบริหาร
จัดการศึกษาของภาควิชาฯ เพื่อให้
เป็นกรอบและแนวทางในการบริหาร
จัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดี
ในการร่วมกันศึกษาศิลปวัฒนธรรม
ของอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์อกี ด้วย

2.

โครงการทุนสนับสนุน
การนำ�เสนอผลงานวิจัย
ของคณาจารย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
(ตลอดปีงบประมาณ 2558)

เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำ�วิจัย
และส่งเสริมให้มีการเพิ่มจำ�นวน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

สนับสนุนงบประมาณตามจ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ให้กบั อาจารย์
ของภาควิชาฯ เพื่อเข้าร่วมนำ�เสนอ
ผลงานวิชาการในที่ประชุม
ทางวิชาการแบบบรรยาย และเมือ่ กลับมา
ต้องส่งสำ�เนารายงานสืบเนื่อง
จากทีป่ ระชุมวิชาการภายใน 1 ปี และ
ต้องนำ�เสนอผลงานเป็นการสัมมนาพิเศษ
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภายใน 1 ปี

อาจารย์ของภาควิชาคณิตศาสตร์
ได้รับการส่งเสริมจากภาควิชาให้
นำ�เสนอผลงานทางวิชาการและการตี
พิมพ์เพิ่มขึ้น อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็น
แรงจูงใจให้กับอาจารย์ของภาควิชาฯ
ได้มีการทำ�วิจัยและตีพิมพ์ผลงาน
เพิ่มขึ้น

3.

โครงการแลกเปลี่ยน
เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย
เรียนรู้งานวิจัย
ของภาควิชาคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น
(ตลอดปีงบประมาณ 2558) เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำ�วิจัย
ให้กับอาจารย์ เป็นการสร้างเครือข่าย
นักวิจัยในการทำ�วิจัยทั้งในและนอก
ภาควิชาฯ อีกทั้งยังเป็นข้อมูล
ของภาควิชาฯ เพื่อให้สามารถกำ�หนด
แนวทางในการพัฒนาการวิจัย
ของภาควิชาฯ ต่อไป

เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย
พิเศษให้กับคณาจารย์ของภาควิชาฯ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่าง
นักวิจัยกับคณาจารย์ของภาควิชา ฯ

ภาควิชาฯ ได้พัฒนางานด้านการวิจัย
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และของมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

4.

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ความรู้โปรแกรม LaTeX
เบื้่องต้น ครั้งที ่ 2
(วันที่ 1-2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558
ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
และศูนย์เ ครื่องมื อ
วิทยาศาสตร์)

เพื่อให้นิสิตของภาควิชาคณิตศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ได้รับความรู้ และสามารถนำ�ความ
รู้ที่ได้ไปใช้งานด้านการจัดเรียงพิมพ์
เอกสารได้จริง

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำ�
ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.

โครงการสานสั ม พั น ธ์
พี่สู่น้องและการประกวด
ร้องเพลงครั้งที่ 1
(วันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 ณ อาคาร
ปฏิบัติการพื้นฐานและ
ศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร)์

เพื ่ อเป็ น การแสดงความยิ นดี แ ละ
ให้ขวัญกำ�ลังใจแก่นิสิตชั้นปีที่ 4
เป็นการส่งเสริมและเชือ่ มสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า
ของภาควิชาฯ เพื่อให้เกิดความรัก
สามัคคีในการจัดกิจกรรมต่่างๆ
ของภาควิชาฯ และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่นิสิต

เป็นกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนิสิต
และการประกวดร้องเพลงครั้งที่ 1
มีการมอบทุนการศึกษาสำ�หรับ
นิสิตเรียนดี

นิสิตมีความรักใคร่สามัคคี
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง
นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และนิสิต
สาขาวิชาสถิติ ได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมร่วมกันและมีขวัญและกำ�ลังใจ
ในการศึกษา

6.

โครงการพัฒนาภาควิชา
คณิต ศาสตร์
(วันที่ 5 กันยายน
พ.ศ. 2558
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์)

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปลูกฝังนิสยั
ในการรักความสะอาด และรู้จัก
บำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

นิสติ ร่วมกันพัฒนาภาควิชาคณิตศาสตร์
โดยการเก็บกวาดภาควิชาฯ จัดมุมต่างๆ
ของภาควิชาฯ ให้มีความสะอาด ร่มรื่น
น่าอยู่

ภาควิชาฯ มีความสะอาด ร่มรื่น
นิสิตรู้รักสามัคคี มีน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน
มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักรักษา
ความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม
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ภาควิชาคณิตศาสตร์
7.

โครงการปฐมนิเทศ
ทำ�บุญภาควิชาคณิตศาสตร์
และไหว้ครู
(วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ อาคารคณิตศาสตร์)

เพือ่ ให้นสิ ติ ปี 1 ของภาควิชาฯ มีแนวทาง กิจกรรมทำ�บุญภาควิชาฯ โดยนิมนต์
สำ�หรับการเรียนการทำ�กิจกรรม และการ พระสงฆ์ มาทำ�พิธที างสงฆ์ กิจกรรมไหว้ครู
ใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมคุณลักษณะ และให้โอวาทนิสิตชั้นปีที่ 1
บัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้นสิ ติ ของภาควิชาฯ
ทั้งยังเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามอีกด้วย

นิสติ ชัน้ ปีท่ี 1 ได้รบั แนวทางในการใช้ชวี ติ
ในมหาวิทยาลัย และได้แนวทางในการเรียน
นิสิตและอาจารย์ได้รู้จักสนิทสนม
กันมากขึน้ ทำ�ให้นสิ ติ มีก�ำ ลังใจในการเรียน
ต่อไป และยังได้สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทยอีกด้วย

ภาควิชาเคมี
1.

การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ เพื่อให้นิสิตและบุคลากรภาควิชาเคมี
การเกิดเพลิงไหม้และการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ซ้อมดับเพลิง
การเกิดเพลิงไหม้
(วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร)์

ฝึกอบรมตามคำ�แนะนำ�ของวิทยากร

ผู้เข้าร่วมเข้าใจการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ในกรณีเกิดเพลิงไหม้

2.

โครงการทำ�บุญภาควิชาเคมี
(วันที่ 31 มกราคม
พ.ศ. 2558 ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์)

เพื่อเป็นการทำ�บุญภาควิชาฯร่วมกัน กิจกรรมร่วมระหว่างอาจารย์และนิสิต ได้ความเป็นสิริมงคลและสานสัมพันธ์
ระหว่างคณาจารย์ และนิสติ ภาควิชาเคมี
ระหว่างอาจารย์และนิสิต
และให้ น ิ ส ิ ต ได้ แ สดงความเคารพ
การแสดงตนเพือ่ ขอเป็นศิษย์ตอ่ คณาจารย์
ภาควิชาเคมี

3.

โครงการกีฬาเคมีสัมพันธ์
ครั้งที่ 14
(14th Bonding game)
(วันที่ 22-24 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์)

คณะวิ ท ยาศาสตร์ สนั บ สนุ นให้ นิ ส ิ ต กีฬาระหว่างนิสิตต่างสถาบัน
ได้ ส ร้ า งเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ภายในสถาบั น และระหว่ า งสถาบั น

นิสิตรู้จักและสานสัมพันธ์ระหว่างกัน

ภาควิชาจุลชีววิทยา
1.

โครงการทำ � บุ ญ ภาควิ ช า 1. เพื่อเป็นสิริมงคลกับภาค
จุลชีววิทยาและสานสัมพันธ์
วิชาจุลชีววิทยาที่ครบรอบ 27 ปี
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
2. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
(วันที่ 13 กันยายน
ทำ�งานของนิสติ ทีจ่ บการศึกษาจาก
พ.ศ. 2558
ภาควิชาจุลชีววิทยาให้กบั นิสติ รุน่ น้อง
ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
รวมทัง้ มีการแลกเปลีย่ นความคิด
คณะวิทยาศาสตร์
ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพา)
เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาภาควิชา
ต่อไปในอนาคต
3. เพือ่ เป็นการสืบสานทำ�นุบ�ำ รุง
พระพุทธศาสนาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

2.

ค่ายจุลชีววิทยาเคลือ่ นที่
(วันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557
ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุร)ี

มี ก ารจั ด ทำ � บุ ญ ถวายอาหารเพล
ความพึงพอใจโดยรวม ในการจัดโครงการ
โดยนิ ม นต์ พ ระสงฆ์ จ ำ � นวน 9 รู ป
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ นิสิตปัจจุบันและ ต่อการจัดโครงการอยู่ในระดับดี
ศิษย์เก่าจะรับประทานอาหารร่วมกัน
หลังจากนั้นรุ่นพี่ศิษย์เก่าจะนำ�
ประสบการณ์ จากการทำ�งานและการ
ศึกษาต่อมาเล่าให้ศิษย์ปัจจุบัน
เพือ่ เป็นแนวทางสำ�หรับการเตรียมพร้อม
ที่จะสำ�เร็จการศึกษาและการทำ�งาน
ในอนาคต

1. เพื่อนำ�ความรู้ด้านจุลชีววิทยา
จั ด นิ ทรรศการกิ จ กรรมเข้ า ฐาน
ไปเผยแพร่ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ และการบรรยายความรู ้ ทางด้ า น
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้รบั ความรู้ จุลชีววิทยาทีเ่ กีย่ วข้องในชีวติ ประจำ�วัน
พืน้ ฐานด้านจุลชีววิทยา และสามารถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้
3. เพือ่ เสริมสร้างความสามัคคี
และสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างสมาชิก
ในชมรม
4. เพือ่ สร้างเจตคติทด่ี ใี ห้กบั ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการและสมาชิกในชมรม
ต่อความรูใ้ นด้านจุลชีววิทยา

ความพึงพอใจโดยรวมในการจัดโครงการ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดโครงการอยู่ในระดับดีมาก
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ภาควิชาจุลชีววิทยา
3.

โครงการกีฬาวิชาการ
จุลชีววิทยาสัมพันธ์
(โคโลนีเกมส์)
(วันที่ 9 - 11 มกราคม
พ.ศ. 2558
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จ.นครปฐม)

1. เพือ่ เปิดโอกาสให้นสิ ติ นักศึกษา
จากต่างสถาบันได้มาพบปะและ
แลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็นจะเป็น
การก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
นิสติ นักศึกษาภายในสถาบันและ
ต่างสถาบัน
2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
ทีแ่ ข็งแรงแก่ตวั นิสติ นักศึกษา ทีเ่ ข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาและฝึกให้รจ้ ู กั การให้อภัย
การมีน�ำ้ ใจนักกีฬา
3. เพือ่ ให้นสิ ติ นักศึกษาได้ฝกึ ฝนการทำ�งาน
ร่วมกับผูอ้ น่ื การเป็นผูน้ �ำ และผูต้ ามทีด่ ี
เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี
ให้เกิดขึน้ ภายในหมูค่ ณะ
4. เพือ่ เชือ่ มต่อเครือข่ายระหว่างสถาบัน
ให้เป็นเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็งและมี
ศักยภาพเพียงพอทีจ่ ะสามารถ
บำ�เพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคมได้
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต

นิสติ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการซึง่ มีการ นิสติ ได้รบั ประสบการณ์ได้พบปะเพือ่ น
จัดแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกีย่ วกับ นอกสถาบัน มีความสามัคคีเพิม่ มากขึน้
ความรูท้ างด้านจุลชีววิทยาทัง้ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ การแข่งขันกีฬา 5 ชนิด
ได้แก่ วอลเลย์บอล แบตมินตัน ฟุตซอล
บาสเกตบอลและแชร์บอล การประกวด
ขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์
การประกวดผู้นำ�เชียร์ การประกวด
หนุ่ม-สาว ดาวเดือนจุลชีววิทยา
และการประกวดดาวเทียมจุลชีววิทยา

4.

โครงการขอขมาคณาจารย์ 1. นิสติ ได้ประสบการณ์โดยตรงเกีย่ วกับ นิสิตจุลชีววิทยาชั้นปีที่ 4 เข้าขอขมา นิ ส ิ ต ได้ ร ั บขวั ญ และกำ � ลั ง ใจ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน
การแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ คณาจารย์ในภาควิชาจุลชีววิทยา
จากครู บ าอาจารย์ ความพึ ง พอใจ
พ.ศ. 2557
2. นิ ส ิ ต ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า
โดยรวมของโครงการอยูใ่ นระดับดี
ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
ของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
คณะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับการไปลามาไหว้ และการมี
มหาวิทยาลัยบูรพา)
สัมมาคารวะ
3. นิ สิ ตได้ สร้ างความผู กผั นและ
ความทรงจำ�ทีด่ รี ว่ มกัน
4. นิ สิ ตได้ มี โ อกาสเข้ าร่ วมกิ จ กรรม
ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

5.

โครงการแนะนำ�การฝึกงาน 1. เพือ่ แนะแนวทางในการเตรียมตัว
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
ก่อนเข้าฝึกงานของนิสติ ชัน้ ปีท่ี 3
(วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558 2. เพือ่ ให้นสิ ติ ชัน้ ปีท่ี 3 ได้รบั ฟังปัญหา
ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ อุปสรรค และแนวทางจากการฝึกงาน
คณะวิทยาศาสตร์
ของรุน่ พี่ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้ไปฝึกงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา)
จากทั้งทางภาครัฐและเอกชน
ว่าแต่ละสถานทีม่ คี วามเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร
3. เพือ่ ให้นสิ ติ ชัน้ ปีท่ี 4 ได้ถา่ ยทอด
ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้
ทีไ่ ด้จากการฝึกงานให้กบั รุน่ น้อง
ได้รบั ฟังซึง่ จะเป็นการฝึกการถ่ายทอด
ความรูข้ องตนเองไปให้กบั ผูอ้ น่ื

กิจกรรมคือให้นิสิตชั้นปีที่ 4
โครงการ ผู้ตอบแบบสอบถาม
นำ�ประสบการณ์การฝึกงานทัง้ ภาครัฐ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
และเอกชนมาเล่าและแนะนำ�ให้กบั นิสติ อยู่ในระดับมากที่สุด
รุน่ น้องฟังเพือ่ เป็นแนวทางในการพิจารณา
เลือกสถานทีฝ่ กึ งานและเป็นการเตรียม
ความพร้อมทีจ่ ะฝึกงานในอนาคต
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ภาควิชาชีวเคมี
1.

โครงการบริการวิชาการ:
ถ่ายทอดความรูจ้ ากงานวิจยั
เรือ่ ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 ณ โครงการป่า
ชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิ
ชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี)

เพือ่ ถ่ายทอดความรูท้ ไ่ี ด้จากการทำ�วิจยั บรรยายผลงานวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ จากการนำ� ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบและ
ในพืน้ ทีใ่ ห้แก่บคุ คลากรของโครงการฯ พืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ตระหนักถึงความสำ�คัญของความ
และนักเรียนในเขตพื้นที่โครงการป่า (มูลนิธิชัยพัฒนา) ตามคำ�แนะนำ�ของ หลากหลายทางชีวภาพทีม่ ใี นนป่าชุมชน
ชุมชนบ้านอ่างเอ็ด
ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อการนำ�ไปใช้
ประโยชน์ตอ่ ไป

2.

โครงการบูรณาการการเรียน
การสอน:โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต ครัง้ ที่ 1/2558
(วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม (SD-117)
อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์)

เพือ่ บูรณาการการเรียนการสอนของวิชา อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ในหลักสูตรฯ กับการค้นคว้าวิจัยและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และพันธกิจบริการวิชาการ
ให้แก่ภาควิชาอืน่ ๆ

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับ
เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์ในการเรียนและการทำ�วิจยั

3.

โครงการวิพากษ์หลักสูตรเพือ่
การปรับปรุงหลักสูตร
และพัฒนาวิธีการเรียน
การสอนภาควิชาชีวเคมี
(วันที่ 10 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม
SD-506 อาคารสิรนิ ธร
คณะวิทยาศาสตร์)

เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของหลักสูตรฯ เสวนาและอภิปราย
ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น
ในการปรับปรุงหลักสูตร
วท.บ. ชีวเคมี พ.ศ. 2559

หลักสูตรได้รบั ข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้ตอบสนองต่อผู้มีส่วนร่วม
กับหลักสูตรฯมากขึ้น

ภาควิชาชีววิทยา
1.

โครงการนำ�เสนอโครงงานทาง 1. เพือ่ ให้นสิ ติ ชัน้ ปีท่ี 4 ทีล่ งทะเบียน
ชีววิทยาครั้งที่ 4
เรียนวิชาสัมมนาทางชีววิทยาได้มี
(ภาคบรรยาย)
ความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์
(วันที่ 8-11 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สามารถนำ�เสนอผลงานวิจยั ในการ
ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
ประชุ ม ทางวิ ช าการได้
ชัน้ 4 คณะวิทยาศาสตร์
2. เพือ่ ให้นสิ ติ และผูส้ นใจทัว่ ไปได้ชม
มหาวิทยาลัยบูรพา)
การนำ�เสนอผลงานของนิสติ ทีเ่ รียน
ในวิชาสัมมนา

นิสติ ภาควิชาชีววิทยาชัน้ ปีท่ี 4 นำ�เสนอ
โครงงานทางชีววิทยาปากเปล่าและตอบ
ข้อซักถามต่อคณาจารย์และนิสติ ภาควิชา
ชีววิทยาทีเ่ ข้าร่วมฟัง

นิสติ ชัน้ ปีท่ี 4 ได้รบั ประสบการณ์ในการฝึก
นำ�เสนอผลงานทางวิชาการต่อสาธารณชน
ซึง่ สามารถนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองในอนาคตทัง้ ในด้านการศึกษาต่อ
และการทำ�งาน โดยผูเ้ ข้าฟังการบรรยาย
มีความพึงพอใจมากถึงมากทีส่ ดุ
ร้อยละ 80

2.

โครงการไหว้ครูภาควิชาฯ
เพือ่ ให้นสิ ติ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม นิสติ ภาควิชาชีววิทยาทุกชัน้ ปี ร่วมกิจกรรม
(วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558 อันดีงามของไทยให้คงอยูต่ อ่ ไป
ไหว้ครูภาควิชาฯ
ณ ภาควิชาชีววิทยา
อาคารวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา)

นิสิตภาควิชาชีววิทยาได้แสดง
ความเคารพต่อคณาจารย์ ในภาควิชาฯ
และทำ�ให้วัฒนธรรมไทยอันดีงาม
ได้ด�ำ รงสืบต่อไป โดยผูเ้ ข้าร่วมในโครงการ
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ในระดับดีมาก ร้อยละ 85.5

3.

โครงการทำ�บุญไหว้พระและ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ถวายเทียนประจำ�พรรษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยและวัด
(วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ วัดแจ้งเจริญดอน จ.ชลบุร)ี

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
คณาจารย์ บุคลากร และนิสติ ภาควิชา
ชีววิทยาร่วมถึงวัด และยังทำ�ให้นสิ ติ
ได้รถู้ งึ วันสำ�คัญทางศาสนา โดยผูเ้ ข้าร่วม
ในโครงการมีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมในระดับดีถึงระดับดีมาก
ร้อยละ 92.5

คณาจารย์ บุ ค ลากร และนิ ส ิ ต
ภาควิ ช าชี ว วิ ทยา
ร่วมกันถวายเทียนประจำ�พรรษา
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ภาควิชาชีววิทยา
4.

โครงการทำ�บุญประจำ�ปี
เพื่อให้คณาจารย์และนิสิต
ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา
มีส่วนร่วมทำ�บุญ
(วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ ภาควิชาชีววิทยา
อาคารวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา)

คณาจารย์ บุคลากร และนิสติ ภาควิชา ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชีววิทยาร่วมกันทำ�บุญเลีย้ งพระประจำ�ปี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาค
วิชาชีววิทยา โดยผูเ้ ข้าร่วมในโครงการ
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ในระดับดีมาก ร้อยละ 85.5

5.

โครงการแสดงความยินดีกบั 1. เพือ่ ส่งเสริมให้นสิ ติ เกิดความรัก
บัณฑิตใหม่ของภาควิชาฯ
ความผูกพันกับภาควิชา และส่งเสริม
(วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 การทำ�งานร่วมกันเพือ่ แลกเปลีย่ น
ณ ภาควิชาชีววิทยา
ประสบการณ์
อาคารวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ 2. เป็นขวัญและกำ�ลังใจให้แก่นสิ ติ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา)

นิสติ ปัจบุ นั คณาจารย์ และบุคลากร
ภาควิชาชีววิทยาจัดซุม้ ถ่ายรูปและของว่าง
เพือ่ ร่วมแสดงความยินดีแก่บณ
ั ฑิตใหม่
ภาควิชาชีววิทยาในวันซ้อมรับปริญญา

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
นิสิตปัจุบัน, บัณฑิตและศิษย์เก่า
โดยผูเ้ ข้าร่วมในโครงการมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมในระดับมาก
ถึงระดับมากทีส่ ดุ ร้อยละ 75

6.

โครงการปฐมนิเทศน์
1. เพือ่ เปิดโอกาสให้นสิ ติ รุน่ ใหม่และ
และสานสัมพัน ธ์
นิสติ รุน่ พีร่ วมทัง้ คณาจารย์ได้
นิสติ วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
แลกเปลีย่ นความคิด
(วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558
และทำ�ความรูจ้ กั กัน
ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ 2. เพือ่ ให้นสิ ติ รุน่ ใหม่ได้มคี วามเข้าใจ
คณะวิทยาศาสตร์
และเห็นความสำ�คัญของการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา)
ในระดับบัณฑิตศึกษา
๓. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้
ระหว่างนิสติ รุน่ ใหม่และรุน่ พี่ รวมทัง้
คณาจารย์

คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา อธิบายถึง
หลักเกณฑ์กฎระเบียบและรายละเอียด
ต่างๆ ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
และตอบข้อซักถาม ให้แก่นสิ ติ ใหม่ สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพรวมทั้งให้รุ่นพี่
ได้ถ่ายทอดประสบการในการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้นิสิตใหม่ฟัง

นิสิตใหม่สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มีความเข้าใจกฎเกณฑ์ตา่ งๆ รวมทัง้ ขัน้ ตอน
ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และรูจ้ กั
ศูนย์กล้องจุลทรรศน์และหน่วยบริการ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้
ยังทำ�ให้นสิ ติ ใหม่ได้รจู้ กั รุน่ พีแ่ ละคณาจารย์
โดยผูเ้ ข้าร่วมในโครงการมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมในระดับมากถึงระดับ
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 75.2

7.

โครงการจัดบริการ
น้ำ�ดื่มสำ�หรับนิสิต
(เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ ภาควิชาชีววิทยา
อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา)

เพื่อให้นิสิตมีน้ำ�ดื่มขณะที่เรียน
และทำ�ปฏิบัติการ

จัดซื้อเครื่องทำ�น้ำ�เย็นเพื่อให้บริการ มีเครื่องทำ�น้ำ�เย็นบริการนิสิต
แก่นิสิต
จำ�นวน 3 เครื่อง ณ บริเวณทางเดิน
ชัน้ 1, 2 และ 3 อาคารวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
ชั้นละ 1 เครื่อง

8.

โครงการปรับปรุงห้องวิจัย
สำ�หรับอาจารย์บรรจุใหม่
และกลับจากลาศึกษาต่อ
(เดือนมิถุนายน - กันยายน
พ.ศ. 2558
ณ ภาควิชาชีววิทยา
อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา)

เพื่อปรับปรุงให้มีห้องวิจัยที่เพียงพอ กัน้ ห้อง/ ติดแอร์ และต่อระบบโทรศัพท์ ปรับปรุงได้ห้องวิจัยสำ�หรับอาจารย์
ต่อคณาจารย์ที่อาจารย์บรรจุใหม่
ภายในเพื่อให้คณาจารย์ใช้เป็นห้องวิจัย จำ�นวน 7 ห้อง และห้องเรียน 1 ห้อง
และกลับจากลาศึกษาต่อสำ�หรับใช้
ในงานวิจัยและการเรียนการสอน
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ภาควิชาชีววิทยา
9.

โครงการปรับปรุงสถานที่ 1. เพื่อให้ภาควิชาชีววิทยามีภูมิทัศน์
และทัศ นียภาพ
ที่ดูเรียบร้อยสะอาด
ภาควิชาชีววิทยา
2. เพือ่ ให้นิสิตมีประสบการณ์ในการ
(วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558
บำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ณ ภาควิชาชีววิทยา
3. เพื่อให้นิสิตรู้จักการทำ�งานร่วมกับ
อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผู้อื่น
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา)

นิสิตภาควิชาชีววิทยาร่วมกัน
ทำ�ความสะอาดและปรับปรุง
ทัศนียภาพรอบๆ ภาควิชาชีววิทยา

ก่อให้เกิดความสามัคคีฝึกฝนให้นิสิต
รู้จักการบำ�เพ็ญประโยชน์
เพื่อสาธารณะ และยังทำ�ให้ทัศนียภาพ
รอบๆ ภาควิชาฯ มีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยผู้เข้าร่วมใน
โครงการมีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมในระดับดีถึงระดับดีมาก
ร้อยละ 81

10.

โครงการเพาะเลี้ยงไฮดรา 1. เพื่อเพาะเลี้ยงให้มีความเพียงพอต่อ
พลานาเรียและไรแดง
การเรียนการสอน
(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 2. เพื่อบริการแก่ครูตามโรงเรียนใน
- วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ภาคตะวันออก
ณ ภาควิชาชีววิทยา
3. เพื่อใช้เป็นสัตว์ตัวอย่างประกอบ
อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การสอนได้ตลอดปี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา)

เพาะเลี้ยงไฮดรา พลานาเรียและไรแดง ผู้เข้าร่วมในโครงการมีความพึงพอใจ
เพื่อให้บริการในการเรียนการสอนของ ในการจัดกิจกรรมในระดับมาก
ภาควิชาชีววิทยา และครูตามโรงเรียน ถึงระดับมากที่สุด ร้อยละ 82.5
ในภาคตะวันออก

11.

โครงการจัดการแข่งขัน
1. เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตร
ชีวววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ
และมาตรฐานของระบบการเรียน
ครั้งที่ 12
การสอนวิชาชีววิทยาของประเทศ
(วันที่ 3-7 เมษายน
2. เพื่อทำ�ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
พ.ศ. 2558
เกิดความสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษา
ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
ทางชีววิทยา
และศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ 3. เพือ่ ให้อาจารย์จากศูนย์ สอวน. ต่างๆ
คณะวิทยาศาสตร์
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
มหาวิทยาลัยบูรพา)
ประสบการณ์

จัดการทดสอบภาคทฤษฎีและภาค
ผู ้ เข้ า ร่ ว มในโครงการร้ อ ยละ 81
ปฏิบัติการสาขาชีววิทยา เพื่อคัดเลือก มี ค วามพึ งพอใจในการจั ด กิ จ กรรม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย ในระดับมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.05
ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ
ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน
ชีววิทยาโอลิมปิกระดับประเทศ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1.

นิสติ ฝึกงานและการนิเทศน์ สอบถามความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ตรวจเยี ่ ย มและสนทนากั บนิ ส ิ ต
(วันที่ 1-31 กรกฎาคม กับนิสิต และประเมินความเหมาะสม และตั ว แทนหน่ ว ยงานที ่ ร ั บนิ ส ิ ต
พ.ศ. 2558
ของนิสิตในการฝึกงาน
เข้ า ฝึ ก งาน
หน่วยงานทีร่ บั นิสติ เข้าฝึกงาน
ของภาครัฐและเอกชน)

ได้รับข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
และทราบความต้องการของภาครัฐ
และเอกชน

2.

ศึกษาดูงาน
เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์นอกเหนือ คณาจารย์ พ านิ ส ิ ต เข้ า เยี ่ ย มชม
เพิม่ พูนประสบการณ์ให้นสิ ติ และทำ�ให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากการเรียนในชัน้ เรียน
สถานประกอบการของภาครั ฐ และ หน่วยงานต่างๆ รูจ้ กั ภาควิชา
(ตลอดปีงบประมาณ 2558)
เอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชาทีเ่ ปิดสอน

3.

ปฐมนิเทศนิสิต
แนะนำ � การเรี ย นและการใช้ ช ี ว ิ ต
(วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในมหาวิ ท ยาลั ย
อาคารสิรินธร
คณะวิทยาศาสตร์)

การนำ�เสนอและพูดคุยระหว่างอาจารย์ นิสติ ใหม่รจู้ กั อาจารย์และนิสติ ในภาควิชา
นิสติ ปัจจุบนั ศิษย์เก่า และนิสติ ใหม่
และเกิดการปรับตัวในการเรียน
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ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4.

บาปบุญในแง่มมุ วิทยาศาสตร์ ปรับค่านิยมทีด่ แี ละเสริมสร้างคุณธรรม เชิญวิทยากรมาให้ความรูใ้ นลักษณะ
(วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 และจริยธรรม
การบรรยายและนำ�เสนอแง่คดิ ให้กบั
ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
เยาวชน
และศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา)

การปรับเปลีย่ นทัศนคติของนิสติ ในการ
ดำ�เนินชีวติ

5.

อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
1. ให้นกั เรียนเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะ
“การศึกษาทางชีววิทยา
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง พืชและสัตว์ไม่มี
ในห้องทดลองจริง
กระดูกสันหลัง”
2. สร้างกลไกในการนำ�งานวิจยั และ
(วันที่ 26 กันยายน
การบริการวิชาการมาพัฒนา
พ.ศ. 2558
การเรียนการสอน
ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน 3. พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
และศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
โดยบูรณาการเข้ากับประสบการณ์
คณะวิทยาศาสตร์
การทำ�วิจยั และการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา)

6.

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน พัฒนาทักษะการนำ�เสนอผลงานทาง
สนับสนุนค่าลงทะเบียนให้นิสิตทุกคน นิสิตได้เรียนรู้ทักษะการเป็นนักวิจัย
ทางวิชาการของนิสติ
วิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ที่ไปนำ�เสนอผลงานวิชาการ โดยจำ�กัด มืออาชีพและการนำ�เสนอผลงาน
(ตลอดปีงบประมาณ 2558) และนานาชาติ
รายจ่ายตามอาจารย์ที่ปรึกษา
ต่อนักวิจัยอื่น
รายละ 5,000 บาท

7.

งานประชาสัมพันธ์ภาควิชา 1. เผยแพร่ความรูท้ างเทคโนโลยีชวี ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ให้กับนักเรียนระดับมัธยมฯ
(วันที่ 13-16 มกราคม
2. ฝึกให้นิสิตทำ�งานเป็นหมู่คณะ
พ.ศ. 2558
การจัดการและวางแผนการทำ�งาน
ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
และศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา)

ภาควิชาฯ ได้ให้นสิ ติ จัดแสดงและสาธิต 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
ผลจากการทำ�วิจัย ในวิชาปัญหาพิเศษ
เพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุด
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมี 2 หัวข้อ
และมากร้อยละ 73
คื อ 1. Gel Electrophoresis
2. ความพึ ง พอใจของผู ้ เข้ า ร่ ว ม
และนำ�ไปสู่งานวิจัยประยุกต์
โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
เรื่อง “งานวิจัยการพัฒนาเจลอิเล็กและมาก ร้อยละ 92
โตรโฟรีสิสสำ�หรับแยกดีเอ็นแบบ
3. นิสติ ฝึกการทำ�งานร่วมกันและ
ปลอดภัยและประหยัด” และ
นำ�เสนอความรู้ต่อสาธารณชน
“2. การกลั่นแอลกอฮอล์ด้วยเครื่อง
ebulliometer”

8.

Big Cleaning Day
1. นิสิตร่วมแรงร่วมใจกันทำ�ความ
(วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558
สะอาดภาควิชาฯ เปรียบเหมือน
ณ ภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
ทำ�ความสะอาดบ้านตัวเอง
อาคารสิรนิ ธร คณะวิทยาศาสตร์ 2. ทำ�ความสะอาดห้องเรียน
มหาวิทยาลัยบูรพา)
ห้องปฏิบัตการของภาควิชาฯ และ
กำ�จัดสิ่งที่ไม่ได้ใช้และเป็นขยะทิ้งไป

นิสิตช่วยกันทำ�ความสะอาดห้องเรียน 1. เพิ่มความสัมพันธ์ของนิสิตรุ่นพี่
และห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ โดย
รุ่นน้องให้รู้จักกันมากขึ้น
ภาควิชาฯ สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 2. ห้องเรียนของภาควิชาฯ มีความ
และอาหารว่างให้กับนิสิตที่เข้าร่วม
เป็นระเบียบมากขึ้นและสะอาดขึ้น
กิจกรรม

9.

พีส่ อนน้องเตรียมความพร้อม ทบทวนความรู้จากรายวิชาเรียนเพื่อ
ก่อนสอบ ภาควิชาเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมสำ�หรับสอบ
ชีวภาพ ครั้งที่ 3
(วันที่ 9-21 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 ณ อาคารสิรนิ ธร
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา)

นิสิตรุ่นพี่ที่มีความรู้ความเข้าใจและ
1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ
ได้คะแนน (เกรด) ในวิชาแคลคูลสั 1, 2
มีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาเรียน
ฟิสกส์ 2 เคมี 2 และภาษาอังกฤษ 2
มากขึ้น
มาสอนทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้ว 2. นิสติ มีความพร้อมในการสอบ
ในห้องเรียนให้กับน้องนิิสิตฯ ชั้นปีที่ 1
มากขึน้
และมีทดสอบความรู้หลังเข้าร่วม
โครงการฯ แบบปรนัยในวิชาเคมี 2

แบ่งกลุม่ ของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ 1. ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
เวียนเข้ารับความรูแ้ ละทำ�ปฏิบตั กิ าร
ในระดับดีคดิ เป็นร้อยละ 98
ในหัวข้อ 4 หัวข้อดังนี้
2. นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการเห็นว่า
1. อะไรอยูใ่ นดิน
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะ
2. วัสดุกรองน้�ำ จากพืช
ในภาคปฏิบัติฯ จริงร้อยละ 70.77
3. หน้าทีข่ องราก
ในส่วนของภาควิชาฯ จากการ
4. พืชหลอดแก้ว
สังเกตการณ์ นิสติ มีความพร้อม
โดยมีอาจารย์ในภาควิชาและนิสติ ระดับ
ในการเป็นวิทยากรและพีเ่ ลีย้ ง
ปริญญาโทและปริญญาตรีในภาควิชา
เป็นวิทยากรและพีเ่ ลีย้ ง
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ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
10.

เสวนาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
“การพัฒนาบัณฑิตเทคโนโลยี
ชีวภาพทีพ่ งึ ประสงค์”
(ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์)

1. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้พบปะ
และทำ�กิจกรรมร่วมกัน
2. ศิษย์เก่าถ่ายทอดประสบการณ์
จากการทำ�งานให้ศิษย์ปัจจุบัน
ฟังและหลักสูตรได้ข้อมูลเพื่อใช้
ในการปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอน

ตัวแทนศิษย์เก่าแแต่ละรุ่นร่วมกัน
1. ศิษย์ปัจจุบันเข้่าใจการนำ�ความรู้
พูดคุย แชร์ประสบการณ์การทำ�งาน
ที่ได้จากห้องเรียนไปใช้จริง
การเรียนต่อบทเวที ให้คณาจารย์
2. คณาจารย์ได้ข้อมูลใกล้ตัวที่เป็นจริง
และศิษย์ปัจจุบันทราบและ
เพือ่ ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รายวิชาที่รับผิดชอบ

ภาควิชาฟิสิกส์
1.

โครงการตรวจประเมินคุณภาพ เพือ่ รับการตรวจประเมินคุณภาพ
หลักสูตร วท.บ. ฟิสกิ ส์
หลักสูตรจากผูท้ รงทรงคุณวุฒภิ ายนอก
จากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
(ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์)

ประชุมเพือ่ พิจารณาการดำ�เนินการ
หลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรไม่ผา่ นเกณฑ์มาตราฐาน
เนือ่ งจากมีอาจารย์ประจำ�หลักสูตร
เกษียณราชการ

2.

โครงการตรวจประเมินคุณภาพ เพือ่ รับการตรวจประเมินคุณภาพ
หลักสูตร วท.บ. ฟิสกิ ส์ประยุกต์ หลักสูตรจากผูท้ รงทรงคุณวุฒภิ ายนอก
จากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
(ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์)

ประชุมเพือ่ พิจารณาการดำ�เนินการ
หลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับพอใช้

3.

โครงการตรวจประเมินคุณภาพ เพือ่ รับการตรวจประเมินคุณภาพ
หลักสูตร วท.ม. ฟิสกิ ส์
หลักสูตรจากผูท้ รงทรงคุณวุฒภิ ายนอก
จากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
(ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์)

ประชุมเพือ่ พิจารณาการดำ�เนินการ
หลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับพอใช้

4.

โครงการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ประชุมเพื่อพิจารณาการดำ�เนินการ
หลักสูตร วท.ม. ฟิสกิ ส์ศกึ ษา หลักสูตรจากผู้ทรงทรงคุณวุฒิภายนอก หลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
จากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
(ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์)

หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับพอใช้

5.

โครงการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ประชุมเพื่อพิจารณาการดำ�เนินการ
หลักสูตร ปร.ด. ฟิสกิ ส์
หลักสูตรจากผู้ทรงทรงคุณวุฒิภายนอก หลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
จากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
(ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์)

หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับพอใช้

6.

โครงการวิพากษฺ์หลักสูตร
เพื ่ อ รั บ การวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
วท.บ. ฟิสิกส์
จากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ภ ายนอก
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์)

ประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรตามเกณฑ์ ร่างหลักสูตรที่ได้รับการวิพากษ์
ประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตราฐานแล้ว

7.

โครงการวิพากษฺ์หลักสูตร
เพื ่ อ รั บ การวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์
จากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ภ ายนอก
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์)

ประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรตามเกณฑ์ ร่างหลักสูตรที่ได้รับการวิพากษ์
ประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตราฐานแล้ว

8.

โครงการวิพากษฺ์หลักสูตร
เพื ่ อ รั บ การวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
วท.ม. ฟิสิกส์
จากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ภ ายนอก
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์)

ประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรตามเกณฑ์ ร่างหลักสูตรที่ได้รับการวิพากษ์
ประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตราฐานแล้ว

9.

โครงการวิพากษฺ์หลักสูตร
เพื ่ อ รั บ การวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา
จากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ภ ายนอก
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์)

ประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรตามเกณฑ์ ร่างหลักสูตรที่ได้รับการวิพากษ์
ประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตราฐานแล้ว
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ภาควิชาวาริชศาสตร์
1.

โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนสูก่ ารบริการวิชาการ
ต่อชุมชน “การผลิตสัตว์น�ำ้
มอบให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ชุมชน เพือ่ กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา
ของพระบาทสมเด็พระเจ้าอยูห่ วั
(วันที่ 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 ณ เทศบาล
เมืองแสนสุข จ.ชลบุรี)

1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะ
เฉพาะทางแก่นิสิต
2. บูรณาการการเรียนการสอน
เพื่อบริการแก่สังคม
3. สร้างวัฒนธรรมและความสัมพันธ์
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชน
4. เพื่อสนองพระราชดำ�ริมหามงคล
และพระราชเสาวนีย์เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม พ.ศ. 2557
5. เพื่ออนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติสง่ิ มีชวี ติ ในทะเล

ภาควิชาดำ�เนินการโครงการโดยอนุบาล 1. นิสติ นำ�ความรูเ้ กีย่ วกับการเพาะเลีย้ ง
ลูกพันธุส์ ตั ว์น�ำ้ สองชนิด คือ ลูกกุง้ แชบ๊วย
สัตว์น้ำ�ชายฝั่งมาปฏิบัติจริง
จำ�นวน 30,000 ตัว และลูกกุ้งกุลาดำ� 2. ส่งมอบลูกพันธุ์สัตว์น้ำ�ให้เทศบาล
จำ�นวน 30,000 ตัว และส่งมอบให้
แสนสุขร่วมกับชุมชนปล่อย
เทศบาลตำ�บลแสนสุข อำ�เภอเมืองชลบุรี
ลงสู่ธรรมชาติ
เพือ่ ให้ประชาชนในชุมชนได้ปล่อยลูกกุง้ 3. บุคลากรและนิสิตในภาควิชา
สู่ธรรมชาติ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วม
พ.ศ. 2557 เนื่องในกิจกรรม
บูรณาการการบริการวิชาการให้
เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อย่างเป็นรูปธรรม
5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
1.

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
1. เพื่อให้นิสิตภาควิชาฯ ได้มีส่วนร่วม
แห่งชาติ ภาคตะวันออก
ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ครั้งที่ 32
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
(วันที่ 16-18 สิงหาคม
ซึ่งถือเป็นการบูรณาการงานบริการ
พ.ศ. 2558
วิชาการจากการเรียนการสอนและ
ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
และศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
การวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้ผู้ร่วมชมนิทรรศการได้รับ
มหาวิทยาลัยบูรพา)
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
3. เพื่อแนะนำ�ภาควิชาวิทยาศาสตร์
การอาหารและนำ�เสนอผลงานของ
อาจารย์และนิสิตในภาควิชา

กิ จ กรรมประกอบด้ ว ยการจั ด แสดง
นิ ทรรศการโครงงานวิ จ ั ย ภาควิ ช า
นิ ทรรศการอาหารปลอดภั ย
เพื ่ อ ชี ว ิ ต ที ่ ปลอดภั ย และบรรจุ ภั ณฑ์
รั ก ษ์ ส ิ ่ งแวดล้ อ มด้ ว ยโปสเตอร์
และสาธิ ต วิ ธ ี ก ารผลิ ต ผลิ ต ภั ณฑ์
และมี ก ารแจกแผ่ นพั บของที ่ ร ะลึ ก
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชา

นิ ส ิ ต สามารถเสนอผลงานซึ ่ ง ได้ ม า
จากการบู ร ณาการความรู ้ จ าก
การเรี ย นและการวิ จ ั ย ออกมา
ในรู ปบอร์ ด นิ ทรรศการและได้ ร ั บ
คะแนนความพึ งพอใจในภาพรวม
ของผู ้ ร ่ ว มงานที ่ ต อบแบบประเมิ น
ในระดั บตั ้ งแต่ ปานกลางถึ ง มาก
ที ่ ส ุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 99.07
ของจำ�นวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด

2.

โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
FoSTAT-Nestle Quiz
Bowl 2015
(วันที่ 20 มิถุนายน
พ.ศ. 2558
ณ ศูนย์นทิ รรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ)

คัดเลือกนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์
การอาหารจำ�นวน 4 คน เป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการฯ
ตามวันเวลาที่ได้รับแจ้งจากสมาคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
แห่งประเทศไทย

ทีมนิสติ มหาวิทยาลัยบูรพา ทำ�คะแนน
ได้เป็นลำ�ดับที่ 23 จากทีมที่เข้าแข่งขัน
ทั้งหมดจำ�นวน 70 สถาบัน และนิสิต
มีความตื่นตัวหลังเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากถึงมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 100

เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วม มีความตื่นตัว
และสนใจกิจกรรมทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร
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วัฒนธรรมองค์กร (Organization culture)
S
C
I
E
N
C
E

Spirit
Create
Innovate
Ethic
Nimble
Cooperate
Elate

แข็งขันอาสา
สร้างสรรค์พัฒนา
นำ�มาซึ่งนวัตกรรม
คุณธรรมนำ�ใจ
ฉับไวในหน้าที่
ประสานสามัคคี
มีจิตแจ่มใส

คณะผูจ้ ดั ทำ�
ที่ปรึกษา		

คณะผู้จัดทำ�
		
		
ภาพถ่ายประกอบ
ขอขอบคุณ
ออกแบบ		

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา
นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์
นางสาวจิดาภา จิตประสงค์
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว 		
ทุกภาควิชาและหน่วยงานในคณะวิทยาศาสตร์
นางสาวจิดาภา จิตประสงค์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

FACULTY OF SCIENCE BUU
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