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โครงการประชุมสัมมนาประจําป ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการประชุมสัมมนาประจําป ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร “การบริหารยุทธศาสตร
เพื่อกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค AEC” ระหวางวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ภูผาผึ้ง รีสอรท
อําเภอสวนผึ้ง จังหวั ดราชบุรี เพื่ อใหบุค ลากรของคณะวิทยาศาสตรมีความรู ความเข าใจ เกี่ยวกับ การจั ด
การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรทุก
ระดับเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณดานการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน
ศ.ดร.สุพจน หารหนองบัว
โดยวันที่ ๒๔ กรกฎาคม มีพิธีเปดโดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธาน และ
ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝายบริหารยุทธศาสตรและมาตรฐานการศึกษา กลาวรายงาน จากนั้นทีมบริหาร
ทั้งหมดไดถายทอดแผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ และแถลงนโยบายในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร
พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม มีการแยกการสัมมนาเปนสายวิชาการและสายสนับสุนน โดยสายวิชาการเปนการ
สัมมนาในหัวขอ “หมดยุคการสอนแบบถายโอนความรู” ไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.สุพจน หารหนองบัว คณบดี
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน” ไดรับ
เกียรติจาก ดร.พิชัย สนแจง คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี/ อดีตผูอํานวยการ ดร.พิชยั สนแจง
อพวช. และหัวหนาโครงการ Innopolis มหาวิทยาลัยบูรพา ในสวนสายสนับสนุนสัมมนาในหัวขอ “การมีสวน
รวมของบุคลากรสายสนับสนุนตอการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร” ไดรับเกียรติจาก คุณสมลักษณ หิรัญบูรณะ
กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร เปนวิทยากร
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม เปนกิจกรรมทัศนศึกษา และเดินทางกลับมหาวิทยาลัยบูรพา
ทั้งนี้มีการจั ดนิ ทรรศการแสดงผลงานที่ผ านมา การปฏิบั ติงานในปจ จุบั น และแผนการปฏิบั ติงานใน
อนาคตของสวนงานตางๆ และภาควิชาดวย
คุณสมลักษณ หิรัญบูรณะ
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โครงการเริ่มดวยใจไปดวยกัน

ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันสูอาเซียนรวมทั้งเปนชวงที่คณะวิทยาศาสตรมีการ
ปรับเปลี่ยนทีมผูบริหารชุดใหมและมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานที่ยังคงความตอเนื่องของ
การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานคุณภาพ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต ๔ ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เล็งเห็นความสําคัญดานการพัฒนาองคกรภายใตบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันสูอาเซียน โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร
และการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและทัศนคติที่ถูกตองในการบริหารจัดการองคกร พรอมที่จะปฏิบัติ
ตามพันธกิจและตามแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรที่วางไว จึงจัดโครงการเริ่มดวยใจไปดวยกัน
โดยคณะผูบริหารพบภาควิชาและสํานักงานคณบดี ระหวางวันที่ ๙-๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อ
รับทราบนโยบายตามบริบทการเปลี่ยนแปลงสูการวางแผนการบริหารจัดการที่สามารถประสานระบบงาน
ไดทั่วทั้งองคกร รับฟงและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร เพื่อเปน
ประโยชนในการนํามาใชประกอบเปนแนวทางการดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อมุงสูวิสัยทัศน
“โดดเดนดานวิจัย กาวไกลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสูสังคม” รวมกัน

คณะวิทยาศาสตรเขารวมงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา “๘ กรกฎ” ครบรอบ ๕๙ ป
คณะวิทยาศาสตร โดยคณาจารย บุคลากร นิสิตและศิษยเกา รวมกิจกรรม "วัน ๘ กรกฎ" วันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลั ยบูร พา ครบรอบ ๕๙ ป เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีกิจ กรรมเริ่มตั้ งแตเวลา ๐๕.๐๐ น.
กิจกรรม “วิ่งประเพณีเขาสามมุข ๕๙ ป มหาวิทยาลัยบูรพา” ปลอยตัวนักวิ่ง ณ บริเวณทางขึ้นเชิงเขาสามมุขสู
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา ๐๗.๐๐ น. รวมทําบุญตักบาตรอาหารเชา ณ อาคารหอประชุมธํารง บัวศรี และ เวลา ๐๙.๐๐
น. รวมพิธีวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ หองประชุม UAD-201 อาคารหอประชุมธํารง บัวศรี โดยมี
ศ.นพ.สมพล พงศไทย รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เปนประธาน และในปนี้บุคลากรคณะวิทยาศาสตรไดรับ
เข็ มเครื่ อ งหมาย มหาวิ ทยาลั ย บู ร พา ชั้ นพิ เ ศษ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่ อเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละเป นการเสริ ม สร า งแรงจู ง ใจแก
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่ปฏิบัติงานติดตอกันมากกวา ๒๕ ป รวม ๒๑ ราย ดังนี้
๑. รศ.ดร.อําพล ธรรมเจริญ
๒. รศ.พรรนิภา ศิริเพิ่มพูน
๓. ผศ.พรทิพย สินุธก
๔. นางเนาวรัตน โกมารพิมพ
๕. นายชาญ อินทประสาท
๖. ดร.ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย
๗. ผศ.วาทิตย ชูมณีชาติ
๘. ดร.ศิรริ ัตน ชาญไววิทย
๙. ผศ.ดร.อภิรดี ปลันธนภาคย
๑๐. ผศ.ธรรมศักดิ์ สิงคเสลิต
๑๑. รศ.ดร.วารี เนื่องจํานง
๑๒. รศ.ดร.สุรสิงห ไชยคุณ
๑๓. ผศ.ดร.ศิริโฉม ทุงเกา
๑๔. ผศ.ดร.ปภาศิริ บารเนท
๑๕. ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร
๑๖. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ
๑๗. อ.วรรณภา บุญวานิช
๑๘. รศ.ดร.วีรพงศ วุฒิพันธุชัย
๑๙. ผศ.ขจัดภัย ทิพยผอง
๒๐. ผศ.ดร.บุญรัตน ประทุมชาติ ๒๑. รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑจิตร
และ “นิสิตดีเดน” จํานวน ๑ ราย ไดแก นายยศกร ตันติอภิบาลกุ ล นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปที่ ๓
สาขาวิชาชีววิทยา
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คณะวิทยาศาสตรตอนรับการศึกษาดูงานจาก ม.ทักษิณ
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หองประชุมน้ําใจซายน (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหการตอนรับคณาจารยในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณ วิ ทยาเขตสงขลา เข า ศึ กษาดู งานและแลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ นด า นการบริ ห ารจั ด การ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรในรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา
โดยมี ค ณะผู บ ริ ห าร ประธานหลั กสู ต รและผู ป ระสานงานรายวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไป ร ว มต อนรั บ และแลกเปลี่ ย น
ขอคิดเห็น

ภารกิจผูบริหาร
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมดวยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทําวิจัยและวิทยานิพนธดานวิทยาศาสตรศึกษา :
กรณีตัวอยางจากฟสิกสศึกษา วันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ บรุคไซด วัลเลย รีสอรท จ.ระยอง
• ดร.นวศิษฏ รักษบํารุง รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เขารวมการประชุมแนวทางการดําเนินโครงการสมัชชาความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําป ๒๕๕๗ และพิจารณาราง
ปฏิญญาวาดวย “การการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน” วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมจิตตราศรม จ.จันทบุรี
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมดวย ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศพันธุ, ดร.วนิดา พงศศักดิ์ชาติ, ผศ.ดร.สินีนาฎ ศรีมงคล, อ.นพรัตน กระตายทอง, อ.อภิศักดิ์
ไชยโรจนวัฒนา, ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู, ผศ.จตุภัทร เมฆพายัพ และ ผศ.ปรียารัตน นาคสุวรรณ เขารวมศึกษาดูงานดานการจัดหาขอมูล การรวบรวม การจัดระบบและวิเคราะห
จากขอมูลดิบ การปรุงแตงและเผยแพรออกมาในรูปแบบของ “สารนิเทศ” วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ สวนดุสิตโพล มรภ.สวนดุสิต กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมดวยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร เขารวมประชุมสัมมนาประจําป ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร “การบริหารยุทธศาสตรเพื่อกาว
ทันการเปลี่ยนแปลงในยุค AEC” วันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ภูผาผึ้ง รีสอรท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ตางประเทศ
• ดร.วรพรรณ จันทรดี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร เขารวมสังเกตการณการจัดแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งที่ ๕๕ ประจําป ๒๕๕๗ มีกําหนด ๑๓ วัน ตั้งแต
วันที่ ๒ - ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ เมืองเคปทาวน ประเทศแอฟริกาใต
• ดร.ยุภาพร สมีนอย สังกัดภาควิชาเคมี เขารวมทําหนาที่เปนที่ปรึกษาวิชาการการแขงขันเคมีโอลิมปกระหวางประเทศ วันที่ ๒๐ - ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ กรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม
• ดร.จันทรา อินทนนท สังกัดภาควิชาชีววิทยา เขารวมฝกอบรมและทําวิจัยในหัวขอ Identification New taxa of actinomycetes มีกําหนด ๒๘ วัน ตั้งแตวันที่ ๒๗
กรกฎาคม - วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ประเทศญี่ปุน

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
• ดร.ยุภาพร สมีนอย สังกัดภาควิชาเคมี พรอมดวย ผศ.ดร.อภิรดี ปลันธนภาคย, ผศ.ดร.สุดารัตน สวนจิตร และ ผศ.ดร.ศิริโฉม ทุงเกา สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เขารวมประชุม
คณะกรรมการฝายพิธีการ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Burapha University International Conference 2014” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี
• ดร.พัชรนันท อมรรัตนพันธ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ในหัวขอเรื่อง “Advanced low-carbon biology high-temperature
fermentationtechnology with Themotolerant Microorganisms in Tripical Area” วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร เขารวมประชุมคณะทํางานโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางไทย - จีน ดานทะเล ครั้งที่ ๑/๑๕๕๗ วันที่ ๔
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรุงเทพฯ
• ดร.ปยะพร ณ หนองคาย สังกัดภาควิชาเคมี เขารวมประชุมนานนาชาติ IUPAC World Polymer Congress 2014 วันที่ ๖ - ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร
ม.เชียงใหม จ.เชียงใหม
• ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ เขารวมเปนกรรมการตัดสินการแขงขัน Crossword Game King’s Cup 2014 วันที่ ๑๐ - ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ
• ดร.ชุลีพร พุฒนวล พรอมดวย ดร.ศิริรัตน ชาญไววิทย, ดร.ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย, ผศ.ดร.รุงนภา แซเอ็ง และ ดร.นวศิษฎ รักษบํารุง สังกัดภาควิชาเคมี เขารวมการ
อบรมการจัดการเรียนรูแบบ STEM Education และการจัดการศึกษาดวยระบบทางไกลผานดาวเทียม วันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ
• รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา พรอมดวย รศ.ดร.วีรพงศ วุฒิพันธุชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร เขารวมนําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ “นเรศวร
วิจัย” ครั้งที่ ๑๐ : เครือขายวิจัย สรางความรูสูอาเซียน วันที่ ๒๑ - ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
• ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุงเรืองรัตน พรอมดวย ดร.สิริมา ชินสาร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร เขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและกึ่งรอน ครั้งที่ ๘
วันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.หอการคาไทย กรุงเทพฯ
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ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ตอ)
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ สังกัดภาควิชาฟสิกส เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร วข.กําแพงแสน จ.นครปฐม
• ดร.เอกพงษ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี เขารวมพิธีลงนามความรวมมือเครือขายสะเต็มศึกษาประเทศไทย ภายใตแนวคิด “Play On STEM : สนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา”
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
• ดร.สมชาติ แมนปน สังกัดภาควิชาชีวเคมี เขารวมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ IUBMB Symposium : 18th International Symposium on Flavins and
•
•
•
•

Flavoproteins วันที่ ๒๗ กรกฎาคม - วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โรงแรมรีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท จ.เพชรบุรี
ดร.อภิญญา นวคุณ สังกัดภาควิชาเคมี พรอมดวย น.ส.สุติรัตน ปุนประเสริฐ สังกัดสํานักงานคณบดีเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความเสี่ยงเบื้องตนของ
หองปฏิบัติการทางเคมี และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบหองปฏิบัติการปลอดภัย” วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.ทรงกลด สารภูษิต สังกัดภาควิชาชีวเคมี เขารวมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๒๘ - ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.พิทักษ สูต รอนันต สังกัด ภาควิช าชีว เคมี เขา รว มประชุมและนํา เสนอผลงานวิช าการ ในการประชุมวิช าการ “การศึกษาทางพันธุศ าสตรแ ละจีโ นมิกสดว ยเครื่อ ง
วิเคราะหยุคใหม (NGS 2014)” วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕ ณ โรงแรมวินเซอรสวีทส กรุงเทพฯ
ดร.ยุภาพร สมีนอย สังกัดภาควิชาเคมี เขารวมประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกนด เซ็นทรัลเวิลด
กรุงเทพฯ

อาจารยพิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ
• ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรับเชิญเปนกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธของนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ของ น.ส.สุรางครัตน
พันแสง ในหัวขอเรื่อง “ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรียในนาขาวอินทรียและนาขาวที่ใชสารเคมีและการประยุกตใชเปนปุยชีวภาพ” วันที่ ๓๐ มิถุนายน - วันที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
• ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ไดรับเชิญเปนวิทยากรพิเศษบรรยายใหแกนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ - ๖
วันที่ ๓, ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ สังกัดภาควิชาฟสิกส ไดรับเชิญเปนประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ม.ศิลปากร จ.เพชรบุรี
• ดร.พรเพ็ ญ อาทรกิ จ วั ฒ น สั ง กั ด ภาควิ ช าเคมี ได รั บ เชิ ญ เป น วิ ท ยากรประจํ า กลุ ม ในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ “Burapha University International
Conference 2014” วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมดุสิตธานี จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ
ม.เกษตรศาสตร กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ สังกัดภาควิชาฟสิกส ไดรับเชิญเปนประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๗ - ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ คณะวิทยาศาสตร ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ สังกัดภาควิชาฟสิกส ไดรับเชิญเปนประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ
ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
• ดร.กัญจนชญา หงสเลิศคงสกุล สังกัดภาควิชาฟสิกส ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความการประชุมวิชาการฟสิกสวิศวกรรม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ ณ มทจ.พระนครเหนือ กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพ ฯ
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ
มรภ.ราชนครินทร จ.ฉะเชิงเทรา
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก วข.บางพระ จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ ม.สงขลานครินทร จ.สงขลา
• ดร.สินีนาฎ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร เขารวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต จํานวน ๒ ราย คือ น.ส.วันวิสา
รักพวง หัวขอเรื่อง “การปรับปรุงความถูกตองของแบบจําลอง GMC (1,N) ในการทํานายอนุกรมเวลา” และ นายเกรียงไกร ธิดาเรือง หัวขอเรื่อง “ขั้นตอนวิธีเลือกพารามิเตอร
ของเรกูลารไรเซซันสําหรับการปรับปรุงความสามารถโดยนัยทั่วไปของเครือขายประสาทแบบปอนไปขางหนา” วันที่ ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม จ.เชียงใหม
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ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญสัมภาษณและรวมรายการ Navigator ใน "ทะเลในใจ คิดถึงเมื่อไร...เสม็ดทุกที" (มี ๒ ตอน) ออกอากาศ วันที่ ๑๑
และ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สามารถติดตามชมรายการไดทาง http://www.navigatortiktun.com/onair/

บุคลากรคณะวิทย ที่ปรึกษาโครงงานแชมปงานวิจัยวิทยาศาสตร
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปที่ 24 ฉบับที่ 8568 ขาวสดรายวัน
ผลงานศึกษาแพลงตอนแสมสาร ควาแชมปงานวิจัยวิทยสิ่งแวดลอม
ไอคิวทะลุฟา

ชลธรและสัทธนะ สองเยาวชนนักวิจัย

แพลงตอนพืชเปนสิ่งมีชีวิตที่ลองลอยในน้ําและสังเคราะหแสงได เปนจุดเริ่มตนของหวงโซอาหาร บงบอกถึงความอุดมสมบูรณในแหลงน้ํา พบมากใน
บริเวณที่น้ําทะเลมีสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสม มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ
แหลมแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีสภาพภูมิประเทศในลัก ษณะดังกลาว มีก ารไหลเวียนของกระแสน้ําที่กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนสารอาหารและกาซ
ออกซิเจน แตในปจจุบันมีการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณหมูบานชองแสมสารเพื่อรองรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว รวมทั้งสภาพภูมิอากาศ
ของโลกที่เปลี่ยนแปลง จึงอาจมีผลกระทบตอสภาพกายภาพของน้ําทะเล
นายสัทธนะ เสียงเสนาะ นายชลธร บัวอุย นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จัดทํางานวิจัย เรื่อง "การศึกษาปริมาณ
แพลงตอนพืชสกุลเดนบริเวณแหลมแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี" มี อาจารยสุนันท พุทธภูมิ เปนครูที่ปรึกษางานวิจัย พรอมทั้ง ดร.วิชญา กันบัว ดร.สลิล
ชั้นโรจน และ ดร.กัญจนชญา หงสเลิศคงสกุล เปนนักวิทยาศาสตรที่ปรึกษา ควารางวัลชนะเลิศจากการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ระดับโรงเรียน ประจําป 2557 จากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) โดยจะไดรับการสนับสนุนใหเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุม GLOBE Learning Expedition 2014 ในเดือนสิงหาคม 2557 ที่ประเทศอินเดีย
การศึกษาปริมาณแพลงตอนพืชสกุลเดนบริเวณแหลมแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เก็บตัวอยางทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแตเดือนเมษายน- ธันวาคม
พ.ศ.2556 จํานวน 2 สถานี สถานีที่ 1 อยูบริเวณหาดประภาคาร แหลมแสมสาร สวนสถานีที่ 2 ตั้งอยูบริเวณหาดแสมสารวิลลา
นักเรียนทั้งสองคนเก็บตัวอยางโดยใชถุงแพลงตอนขนาด 20 ไมครอน พบแพลงตอนพืช 2 สกุลเดน คือ Chaetoceros และ Rhizosolenia โดย
ปริมาณแพลงตอนพืชมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในเดือนเมษายน-พฤษภาคม และมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมบัติกายภาพกับ
ปริมาณแพลงตอนพืช พบวาเมื่ออุณหภูมิน้ําทะเลสูง ปริมาณแพลงตอนพืชจะลดลง
สําหรับสมบัติกายภาพอื่นๆ ไดแก คา pH ความเค็ม ความขุนใส มีคาเฉลี่ยเปนไปตามคาปกติของสมบัติกายภาพ จึงไมพบวามีความสัมพันธกับ
ปริมาณแพลงตอนพืช
จากการศึ ก ษาปริ ม าณแพลงตอนพื ช สกุ ล เด น บริ เ วณแหลมแสมสาร อ.สั ต หี บ จ.ชลบุ รี ได ผ ลสรุ ป ว า พบปริ ม าณแพลงตอนพื ช สกุ ล เด น คื อ
Chaetoceros และ Rhizosolenia Chaetoceros มีความหนาแนนมากกวา Rhizosolenia โดยพบ Chaetoceros เทากับ 709.72 เซลล/ลิตร
สวน Rhizosolenia เทากับ 580.28 เซลล/ลิตร
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสมบัติทางกายภาพกับปริมาณแพลงตอนพืช พบวาอุณหภูมิของน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้นมีผลทําใหความหนาแนนของปริมาณ
แพลงตอนพืชลดลง เปนไปตามสมมติฐานงานวิจัยบางสวน สมบัติทางกายภาพอื่นๆ ไดแก คา pH คาความเค็มและคาความขุนใส ไมพบวามีความสัมพันธกับ
ปริมาณแพลงตอนพืช แตยังไมสามารถระบุไดชัดเจน เนื่องจากในชวงการศึกษาวิจัยนั้น คา pH คาความเค็มและคาความขุนใส ไมเปลี่ยนแปลงไปจากคาปกติ
ของสมบัติกายภาพของน้ําทะเลมากนัก ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธของสมบัติกายภาพของน้ําทะเลกับปริมาณแพลงตอนพืช ควรทําการศึกษา 2-3 ป
ตอเนื่อง
นายสัทธนะ เสียงเสนาะ ผูวิจัย เลาวา พื้นที่วิจัยเปนบานเกิดของตนเอง เมื่อกอนเคยมีสภาพแวดลอมที่ดีกวานี้ แตตอนนี้เสื่อมโทรมลงมาก จึงอยาก
ศึ ก ษาและพั ฒ นาสภาพแวดล อ มท อ งถิ่ น ให ดี ขึ้ น เฝ า ระวั ง ผลกระทบต า งๆ ที่ กํ า ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น และพั ฒ นาชุ ม ชนแสมสารให ดี ขึ้ น ต อ ไป
ดาน นายชลธร บัวอุย ผูวิจัย กลาวเสริมวา โดยปกติบริเวณแหลมแสมสารจะมีหาดที่น้ําใส อากาศดี แตยังมีขอบกพรองดานที่เรายังไมมีขอมูลที่บงบอก
ถึงความอุดมสมบูรณของทะเล จึงอยากทําขอมูลนี้เพื่อบงบอกความสมบูรณของแสมสารเพื่อศึกษาและพัฒนาตอไป
"ความสําคัญของงานวิจัยนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานของชุมชน ในการบอกถึงความอุดมสมบูรณของทะเลในชุมชน และใชขอมูลในการหาความสัมพันธกับ
สมบัติกายภาพน้ําทะเลตอไป วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญตอโลกและการรักษาฟนฟูสิ่งแวดลอมใหอยูบนโลกอยางยั่งยืน"

ที่มา : http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNVEUwTURVMU53PT0=

หนา ๖
ระหวางวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ
โรงเรี ย นสตรี ศึ ก ษา จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด จั ด โครงการค า ยวิ ช าการ “ศึ ก ษาระบบ
นิเวศวิทยาทางทะเล” ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนสตรีศึกษา จํานวน ๑๐๐ คน ณ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึงการอนุรักษระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและไดเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูจริง รวมถึงการสรางทัศนคติที่ดีตอวิทยาศาสตร ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร
เปนประธานกลาวเปดงาน ทั้งนี้กิจกรรมประกอบไปดวย การบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาทางทะเล โดย ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ
อาจารยภาควิชาวาริชศาสตร, ทัศนศึกษาและปลูกปาชายเลน ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติกองทัพบก จังหวัดสมุทรปราการ,
ทัศนศึกษาศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเลและปลูกปะการัง ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ, ทัศนศึกษาวิถีการดํารงชีวิตสัตวยามค่ําคืน ณ
สวนสัตวเปดเขาเขียว และทัศนศึกษาสิ่งมีชีวิตทางทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการคายวิชาการ “ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล”

สวนบรรณาธิการและที่ปรึกษา
หากทานตองการเผยแพรขาวสารเพื่อประชาสัมพันธ สามารถสงขาวไดที่
วาที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแกว คณะวิทยาศาสตร อนึ่งทานสามารถติดตาม
จดหมายขาวไดที่เว็บไซตคณะวิทยาศาสตร http://www.sci.buu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
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