
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาวคณะวิทยาศาสตร ปท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๗ ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

www.sci.buu.ac.th 

 

www.facebook.com/scibuu 

 

   คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการประชุมสัมมนาประจําป ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร “การบริหารยุทธศาสตร
เพ่ือกาวทันการเปล่ียนแปลงในยุค AEC” ระหวางวันท่ี ๒๔-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ภูผาผ้ึง รีสอรท 
อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี เพ่ือใหบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการจัด
การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรทุก
ระดับเสนอความคิดเห็นแลกเปล่ียนประสบการณดานการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน   
   โดยวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม มีพิธีเปดโดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธาน และ 
ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝายบริหารยุทธศาสตรและมาตรฐานการศึกษา กลาวรายงาน จากน้ันทีมบริหาร
ท้ังหมดไดถายทอดแผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ และแถลงนโยบายในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร 
พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร 
   วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม มีการแยกการสัมมนาเปนสายวิชาการและสายสนับสุนน โดยสายวิชาการเปนการ
สัมมนาในหัวขอ “หมดยุคการสอนแบบถายโอนความรู” ไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.สุพจน หารหนองบัว คณบดี
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ “การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชาติอยางย่ังยืน” ไดรับ
เกียรติจาก ดร.พิชัย สนแจง คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี/ อดีตผูอํานวยการ 
อพวช. และหัวหนาโครงการ Innopolis มหาวิทยาลัยบูรพา ในสวนสายสนับสนุนสัมมนาในหัวขอ “การมีสวน
รวมของบุคลากรสายสนับสนุนตอการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร” ไดรับเกียรติจาก คุณสมลักษณ หิรัญบูรณะ 
กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร เปนวิทยากร 
   วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม เปนกิจกรรมทัศนศึกษา และเดินทางกลับมหาวิทยาลัยบูรพา 
   ท้ังน้ีมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานท่ีผานมา การปฏิบัติงานในปจจุบัน และแผนการปฏิบัติงานใน
อนาคตของสวนงานตางๆ และภาควิชาดวย 
 

โครงการประชุมสัมมนาประจําป ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร 

ศ.ดร.สุพจน หารหนองบัว  

ดร.พิชยั สนแจง  

คุณสมลักษณ หิรัญบูรณะ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

     ภายใตบริบทของการเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบันสูอาเซียนรวมท้ังเปนชวงท่ีคณะวิทยาศาสตรมีการ
ปรับเปล่ียนทีมผูบริหารชุดใหมและมีการปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหารงานท่ียังคงความตอเน่ืองของ
การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร และสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานคุณภาพ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต ๔ ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
        คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เล็งเห็นความสําคัญดานการพัฒนาองคกรภายใตบริบท
ของการเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบันสูอาเซียน โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร 
และการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและทัศนคติท่ีถูกตองในการบริหารจัดการองคกร พรอมท่ีจะปฏิบัติ
ตามพันธกิจและตามแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรท่ีวางไว จึงจัดโครงการเริ่มดวยใจไปดวยกัน 
โดยคณะผูบริหารพบภาควิชาและสํานักงานคณบดี ระหวางวันท่ี ๙-๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือ 
รับทราบนโยบายตามบริบทการเปล่ียนแปลงสูการวางแผนการบริหารจัดการท่ีสามารถประสานระบบงาน
ไดท่ัวท้ังองคกร รับฟงและแลกเปล่ียนขอคิดเห็นการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร เพ่ือเปน
ประโยชนในการนํามาใชประกอบเปนแนวทางการดําเนินงานท้ังในระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือมุงสูวิสัยทัศน 
“โดดเดนดานวิจัย กาวไกลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสูสังคม” รวมกัน 
 

โครงการเร่ิมดวยใจไปดวยกัน 

       คณะวิทยาศาสตร โดยคณาจารย บุคลากร นิสิตและศิษยเกา รวมกิจกรรม "วัน ๘ กรกฎ" วันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๕๙ ป เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมเริ่มตั้งแตเวลา ๐๕.๐๐ น. 
กิจกรรม “วิ่งประเพณีเขาสามมุข ๕๙ ป มหาวิทยาลัยบูรพา” ปลอยตัวนักว่ิง 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 และในปน้ีบุคลากรคณะวิทยาศาสตรไดรับ
เข็มเครื่องหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือเชิดชูเกียรติและเปนการเสริมสรางแรงจูงใจแก
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีปฏิบัติงานติดตอกันมากกวา ๒๕ ป รวม ๒๑ ราย ดังน้ี 
๑. รศ.ดร.อําพล ธรรมเจริญ   ๒. รศ.พรรนิภา ศริิเพ่ิมพูน       ๓. ผศ.พรทิพย สินุธก 
๔. นางเนาวรตัน โกมารพิมพ      ๕. นายชาญ อินทประสาท     ๖. ดร.ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย 
๗. ผศ.วาทิตย ชูมณีชาต ิ     ๘. ดร.ศิรริัตน ชาญไววิทย    ๙. ผศ.ดร.อภริดี ปลันธนภาคย 
๑๐. ผศ.ธรรมศักด์ิ สิงคเสลิต    ๑๑. รศ.ดร.วาร ีเน่ืองจํานง     ๑๒. รศ.ดร.สุรสิงห ไชยคุณ 
๑๓. ผศ.ดร.ศิริโฉม ทุงเกา      ๑๔. ผศ.ดร.ปภาศิร ิ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.บุญรตัน ประทุมชาต ิ   ๒๑. รศ.ดร.วภิูษิต มัณฑจติร 
และ “นิสิตดีเดน” จํานวน ๑ ราย ไดแก นายยศกร ตันติอภิบาลกุล นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปท่ี ๓ 
สาขาวิชาชีววิทยา 
 

คณะวิทยาศาสตรเขารวมงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา “๘ กรกฎ” ครบรอบ ๕๙ ป 
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     เม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หองประชุมนํ้าใจซายน (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหการตอนรับคณาจารยในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เขาศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนความคิดเห็นดานการบริหารจัดการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา 
โดยมีคณะผูบริหาร ประธานหลักสูตรและผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป รวมตอนรับและแลกเปล่ียน
ขอคิดเห็น 

คณะวิทยาศาสตรตอนรับการศึกษาดูงานจาก ม.ทักษิณ  
 

• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมดวยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทําวิจัยและวิทยานิพนธดานวิทยาศาสตรศึกษา : 
กรณีตัวอยางจากฟสิกสศึกษา วันท่ี ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ บรุคไซด วัลเลย รีสอรท จ.ระยอง 

• ดร.นวศิษฏ รักษบํารุง รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เขารวมการประชุมแนวทางการดําเนินโครงการสมัชชาความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําป ๒๕๕๗ และพิจารณาราง
ปฏิญญาวาดวย “การการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ินอยางย่ังยืน” วันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมจิตตราศรม จ.จันทบุรี 

• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมดวย ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศพันธุ, ดร.วนิดา พงศศักด์ิชาติ, ผศ.ดร.สินีนาฎ ศรีมงคล, อ.นพรัตน กระตายทอง, อ.อภิศักด์ิ  
ไชยโรจนวัฒนา, ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู, ผศ.จตุภัทร เมฆพายัพ และ ผศ.ปรียารัตน นาคสุวรรณ เขารวมศึกษาดูงานดานการจดัหาขอมูล การรวบรวม การจัดระบบและวิเคราะห
จากขอมูลดิบ การปรุงแตงและเผยแพรออกมาในรูปแบบของ “สารนิเทศ”  วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ สวนดุสิตโพล มรภ.สวนดุสิต กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมดวยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร เขารวมประชุมสัมมนาประจําป ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร “การบริหารยุทธศาสตรเพ่ือกาว
ทันการเปล่ียนแปลงในยุค AEC” วันท่ี ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ภูผาผ้ึง รีสอรท อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 

 ภารกิจผูบริหาร

• ดร.วรพรรณ จันทรดี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร เขารวมสังเกตการณการจัดแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งท่ี ๕๕ ประจําป ๒๕๕๗ มีกําหนด ๑๓ วัน ตั้งแต
วันท่ี ๒ - ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ เมืองเคปทาวน ประเทศแอฟริกาใต   

• ดร.ยุภาพร สมีนอย สังกัดภาควิชาเคมี  เขารวมทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาวิชาการการแขงขันเคมีโอลิมปกระหวางประเทศ วันท่ี ๒๐ - ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ กรุงฮานอย  
ประเทศเวียดนาม 

• ดร.จันทรา อินทนนท สังกัดภาควิชาชีววิทยา เขารวมฝกอบรมและทําวิจัยในหัวขอ Identification New taxa of actinomycetes มีกําหนด ๒๘ วัน ตั้งแตวันท่ี ๒๗  
กรกฎาคม - วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ประเทศญ่ีปุน 

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ตางประเทศ 

 

• 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” ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ วันท่ี 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” วันท่ี ๓ - ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร เขารวมประชุมคณะทํางานโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางไทย - จีน ดานทะเล ครั้งท่ี ๑/๑๕๕๗ วันท่ี ๔  
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรุงเทพฯ 

• ดร.ปยะพร ณ หนองคาย สังกัดภาควิชาเคมี เขารวมประชุมนานนาชาติ IUPAC World Polymer Congress 2014 วันท่ี ๖ - ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร 
ม.เชียงใหม จ.เชียงใหม 

• ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ เขารวมเปนกรรมการตัดสินการแขงขัน Crossword Game King’s Cup 2014 วันท่ี 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 วันท่ี ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ 

• รศ.ดร.สุบัณฑิต น่ิมรัตน สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา พรอมดวย รศ.ดร.วีรพงศ วุฒิพันธุชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร เขารวมนําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ “นเรศวร
วิจัย” ครั้งท่ี ๑๐ : เครือขายวิจัย สรางความรูสูอาเซียน วันท่ี ๒๑ - ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 

• ผศ.ดร.กุลยา ล้ิมรุงเรืองรัตน  พรอมดวย ดร.สิริมา ชินสาร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร เขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและก่ึงรอน  ครั้งท่ี ๘ 
วันท่ี ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.หอการคาไทย กรุงเทพฯ      

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ 
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ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ตอ) 

 • ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ สังกัดภาควิชาฟสิกส  เขารวมประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร  ม.เกษตรศาสตร วข.กําแพงแสน จ.นครปฐม 

• ดร.เอกพงษ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี เขารวมพิธีลงนามความรวมมือเครือขายสะเต็มศึกษาประเทศไทย ภายใตแนวคิด “Play On STEM : สนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา”  
วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  

• ดร.สมชาติ แมนปน สังกัดภาควิชาชีวเคมี เขารวมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ IUBMB Symposium : 18th International Symposium on Flavins and 
Flavoproteins วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม - วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โรงแรมรีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท จ.เพชรบุรี 

• ดร.อภิญญา นวคุณ สังกัดภาควิชาเคมี พรอมดวย น.ส.สุติรัตน ปุนประเสริฐ สังกัดสํานักงานคณบดีเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การจัดการความเส่ียงเบื้องตนของ
หองปฏิบัติการทางเคมี และความรูเบื้องตนเก่ียวกับการออกแบบหองปฏิบัติการปลอดภัย” วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ       

• ดร.ทรงกลด สารภูษิต สังกัดภาควิชาชีวเคมี เขารวมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๘ - ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.พิทักษ สูตรอนันต สังกัดภาควิชาชีวเคมี เขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ “การศึกษาทางพันธุศาสตรและจีโนมิกสดวยเครื่อง
วิเคราะหยุคใหม (NGS 2014)” วันท่ี ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕ ณ โรงแรมวินเซอรสวีทส กรุงเทพฯ       

• ดร.ยุภาพร สมีนอย สังกัดภาควิชาเคมี เขารวมประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกนด เซ็นทรัลเวิลด 
กรุงเทพฯ    

อาจารยพิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ 

 • ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรับเชิญเปนกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธของนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ของ น.ส.สุรางครัตน  
พันแสง ในหัวขอเรื่อง “ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรียในนาขาวอินทรียและนาขาวท่ีใชสารเคมีและการประยุกตใชเปนปุยชีวภาพ” วันท่ี ๓๐ มิถุนายน - วันท่ี ๑ กรกฎาคม  
พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 

• ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ไดรับเชิญเปนวิทยากรพิเศษบรรยายใหแกนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ - ๖  
วันท่ี ๓, ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 

• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ สังกัดภาควิชาฟสิกส ไดรับเชิญเปนประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันท่ี ๓ - ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ม.ศิลปากร จ.เพชรบุรี 

• ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน สังกัดภาควิชาเคมี ไดรับเชิญเปนวิทยากรประจํากลุม ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Burapha University International 
Conference 2014” วันท่ี ๓ - ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗  ณ โรงแรมดุสิตธานี จ.ชลบุรี 

• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ     
ม.เกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ สังกัดภาควิชาฟสิกส ไดรับเชิญเปนประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันท่ี ๗ - ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗  
ณ คณะวิทยาศาสตร ม.ศิลปากร จ.นครปฐม 

• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ สังกัดภาควิชาฟสิกส ไดรับเชิญเปนประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ     
ม.ศิลปากร จ.นครปฐม 

• ดร.กัญจนชญา หงสเลิศคงสกุล สังกัดภาควิชาฟสิกส ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความการประชุมวิชาการฟสิกสวิศวกรรม ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ณ มทจ.พระนครเหนือ กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ  
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพ ฯ 

• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ  
มรภ.ราชนครินทร จ.ฉะเชิงเทรา 

• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันท่ี ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗  
ณ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก วข.บางพระ จ.ชลบุรี 

• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันท่ี 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
ของเรกูลารไรเซซันสําหรับการปรับปรุงความสามารถโดยนัยท่ัวไปของเครือขายประสาทแบบปอนไปขางหนา” วันท่ี ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม จ.เชียงใหม 

หนา ๔ 

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1CHJW_thTH487TH487&espv=2&es_sm=93&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B3+%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%8A+%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97&spell=1&sa=X&ei=7e_ZU9HqMc6_uAS2ooCYCg&ved=0CBoQvwUoAA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญสัมภาษณและรวมรายการ Navigator ใน "ทะเลในใจ คิดถึงเมื่อไร...เสม็ดทุกที" (มี ๒ ตอน) ออกอากาศ วันท่ี ๑๑ 
และ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สามารถติดตามชมรายการไดทาง http://www.navigatortiktun.com/onair/ 

วันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปท่ี 24 ฉบับท่ี 8568 ขาวสดรายวนั 
ผลงานศึกษาแพลงตอนแสมสาร ควาแชมปงานวิจัยวิทยส่ิงแวดลอม 
ไอคิวทะลุฟา 

 
ชลธรและสัทธนะ สองเยาวชนนักวิจัย 

 

 

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

บุคลากรคณะวิทย ที่ปรึกษาโครงงานแชมปงานวิจัยวิทยาศาสตร
 

    แพลงตอนพืชเปนสิ่งมีชีวิตที่ลองลอยในน้ําและสังเคราะหแสงได เปนจุดเริ่มตนของหวงโซอาหาร บงบอกถึงความอุดมสมบูรณในแหลงน้ํา พบมากใน
บริเวณที่น้ําทะเลมีสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสม มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ 
    แหลมแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีสภาพภูมิประเทศในลักษณะดังกลาว มีการไหลเวียนของกระแสน้ําที่กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนสารอาหารและกาซ
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 
ช้ันโรจน 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 ต้ังแตเดือนเมษายน- ธันวาคม 
พ.ศ.2556 จํานวน 2 สถานี สถานีที่ 1 อยูบริเวณหาดประภาคาร แหลมแสมสาร สวนสถานีที่ 2 ต้ังอยูบริเวณหาดแสมสารวิลลา 
    นักเรียนทั้งสองคนเก็บตัวอยางโดยใชถุงแพลงตอนขนาด 20 ไมครอน พบแพลงตอนพืช 2 สกุลเดน คือ Chaetoceros และ Rhizosolenia โดย
ปริมาณแพลงตอนพืชมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดในเดือนเมษายน-พฤษภาคม และมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมบัติกายภาพกับ
ปริมาณแพลงตอนพืช พบวาเมื่ออุณหภูมิน้ําทะเลสูง ปริมาณแพลงตอนพืชจะลดลง 
    สําหรับสมบัติกายภาพอื่นๆ ไดแก คา pH ความเค็ม ความขุนใส มีคาเฉล่ียเปนไปตามคาปกติของสมบัติกายภาพ จึงไมพบวามีความสัมพันธกับ
ปริมาณแพลงตอนพืช 
 
    จากการศึกษาปริมาณแพลงตอนพืชสกุลเดนบริเวณแหลมแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ไดผลสรุปวา พบปริมาณแพลงตอนพืชสกุลเดน คือ 
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
ศึกษาและพัฒนาสภาพแวดลอมทองถิ่ น ใหดี ขึ้ น  เฝ าร ะ วังผลกระทบตางๆ ที่ กํ าลั งจ ะ เกิดขึ้ น และพัฒนาชุมชนแสมสารใหดีขึ้ นตอไป  
    ดาน นายชลธร บัวอุย ผูวิจัย กลาวเสริมวา โดยปกติบริเวณแหลมแสมสารจะมีหาดที่น้ําใส อากาศดี แตยังมีขอบกพรองดานที่เรายังไมมีขอมูลที่บงบอก
ถึงความอุดมสมบูรณของทะเล จึงอยากทําขอมูลนี้เพื่อบงบอกความสมบูรณของแสมสารเพื่อศึกษาและพัฒนาตอไป 
 
"ความสําคัญของงานวิจัยนี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน ในการบอกถึงความอุดมสมบูรณของทะเลในชุมชน และใชขอมูลในการหาความสัมพันธกับ
สมบัติกายภาพน้ําทะเลตอไป วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมเปนส่ิงสําคัญตอโลกและการรักษาฟนฟูส่ิงแวดลอมใหอยูบนโลกอยางย่ังยืน" 
 

หนา ๕ 



สวนบรรณาธิการและท่ีปรึกษา       ท่ีปรึกษา  :  ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข 
หากทานตองการเผยแพรขาวสารเพื่อประชาสัมพันธ สามารถสงขาวไดที่   บรรณาธิการ :  ดร.สวามินี  ธีระวุฒิ 
วาที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแกว คณะวิทยาศาสตร อนึ่งทานสามารถติดตาม  ผูจัดทํา  :  วาที่ ร.ต.กิตติศักดิ์  เกตุแกว 
จดหมายขาวไดที่เว็บไซตคณะวิทยาศาสตร http://www.sci.buu.ac.th   e-mail  :  scibuu.pr@gmail.com 

  
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
อ.เมือง  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๓๑ 
โทร. ๐-๓๘๑๐-๓๐๑๑ แฟกซ ๐-๓๘๓๙-๓๔๙๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด จัดโครงการคายวิชาการ “ศึกษาระบบ
นิเวศวิทยาทางทะเล” ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ โรงเรียนสตรีศึกษา จํานวน ๑๐๐ คน ณ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักถึงการอนุรักษระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและไดเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูจริง รวมถึงการสรางทัศนคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
เปนประธานกลาวเปดงาน ท้ังน้ีกิจกรรมประกอบไปดวย การบรรยายเก่ียวกับระบบนิเวศวิทยาทางทะเล โดย ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ 
อาจารยภาควิชาวาริชศาสตร, ทัศนศึกษาและปลูกปาชายเลน ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติกองทัพบก จังหวัดสมุทรปราการ,   
ทัศนศึกษาศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเลและปลูกปะการัง ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ, ทัศนศึกษาวิถีการดํารงชีวิตสัตวยามค่ําคืน ณ 
สวนสัตวเปดเขาเขียว และทัศนศึกษาส่ิงมีชีวิตทางทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

โครงการคายวิชาการ “ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล”  ระหวางวันท่ี ๕-๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ

หนา ๖ 

http://www.sci.buu.ac.th/
mailto:scibuu.pr@gmail.com
http://km.st.buu.ac.th/?usid=12082623235116291&language=Th

	ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญสัมภาษณ์และร่วมรายการ Navigator ใน "ทะเลในใจ คิดถึงเมื่อไร...เสม็ดทุกที" (มี ๒ ตอน) ออกอากาศ วันที่ ๑๑ และ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สามารถติดตามชมรายการได้ทาง http://www.navigatortiktun.com/onair/

