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 คณะวิทยาศาสตรกอตั ้งขึ ้นพรอมกับการจัดตั ้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เมื ่อวันที ่ 8  

กรกฎาคม พ.ศ. 2498   เริ ่มแรกใชชื ่อ คณะวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  มี 5 แผนกวิชา  ไดแก 

แผนกวิชาคณิตศาสตร แผนกวิชาเคมี แผนกวิชาชีววิทยา  แผนกวิชาฟสิกส และแผนกวิชาวิทยาศาสตร 

ดำเนินการสอนวิชาวิทยาศาสตรพื ้นฐานใหกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) รวมกับคณะวิชา 

การศึกษา (ปจจุบัน คือ คณะศึกษาศาสตร) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เพื ่อไปเปน 

ครูวิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา

 ในป พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตบางแสน และคณะวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดเปลี ่ยนชื ่อเปน คณะวิทยาศาสตร   

โดยมี 6 ภาควิชา  ไดแก

 1.  ภาควิชาคณิตศาสตร   

 2.  ภาควิชาคหกรรมศาสตร

 3.  ภาควิชาเคมี 

 4.  ภาควิชาชีววิทยา

 5.  ภาควิชาฟสิกส

 6.  ภาควิชาวิทยาศาสตรทั ่วไป
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 ในป พ.ศ. 2519 คณะวิทยาศาสตรไดเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และ 

รับนิสิต เขาศึกษาในหลักสูตรเปนตนมาจนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน  

ไดรับการยกฐานะ เปนมหาวิทยาลัยบูรพา เมื ่อป พ.ศ. 2533

 ปจจุบันคณะวิทยาศาสตรไดมีการผลิตบัณฑิต ตั ้งแตระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญา 

มหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ดังนี ้

ระดับปริญญาบัณฑิต
 - หลักสูตร วท.บ. 12 สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร สถิติ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา 

ฟสิกส วาริชศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาการคอมพิวเตอร   

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 - หลักสูตร วท.บ. (ตอเนื่อง) มี 2 สาชาวิชา คือ การเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำ   ฟสิกสเครื ่องมือวัด

 - หลักสูตร ทล.บ. (ตอเนื่อง) มี 1 สาขาวิชา คือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
 - หลักสูตร วท.ม. 15 สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร สถิติ เคมี จุลชีววิทยา ฟสิกส 

วาริชศาสตร วิทยาศาสตรชีวภาพ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรสิ ่งแวดลอม 

คณิตศาสตรศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา ฟสิกสศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร 

โพลิเมอร  

 - หลักสูตรนานาชาติ 2 สาขาวิชา ไดแก  วิทยาศาสตรชีวภาพ  วิทยาศาสตรสิ ่งแวดลอม

 - หลักสูตร กศ.ม. ดำเนินรวมกับคณะศึกษาศาสตร ไดแก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
 - หลักสูตร ปร.ด. 4 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตรชีวภาพ  วิทยาศาสตรสิ ่งแวดลอม  

คณิตศาสตร  วิทยาการคอมพิวเตอร   

 -  หลักสูตรนานาชาติ 2 สาขาวิชา ไดแก  วิทยาศาสตรชีวภาพ  วิทยาศาสตรสิ ่งแวดลอม

 

 นอกจากนั ้น คณะวิทยาศาสตรยังใหบริการสอนวิชาวิทยาศาสตรพื ้นฐานใหแกนิสิตคณะ 

อื ่นๆ เชน คณะวิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยการขนสงและโลจิสติกส   

วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ และวิทยาลัย 

นานาชาติ



 ในรอบปที ่ผ านมา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดดำเนินการบริหารและจัดการ 

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทั ้งภายในและตางประเทศ กิจกรรม 

การพัฒนานิสิต รวมทั ้งการเตรียมการใหสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย 

บูรพา พ.ศ. 2550 (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)

 การจัดทำรายงานประจำป 2550 ฉบับนี้ จะสำเร็จลุลวงไปไดดวยดีไมได  ถาขาดความรวมมือ 

รวมใจของคณาจารย บุคลากรทุกสายงาน นิสิต และผู บริหารทุกระดับ ทุกคนในหนวยงานตาง ๆ 

ภายในคณะวิทยาศาสตรที ่ไดใหขอมูล จึงใครขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี ้ และหวังเปนอยางยิ ่งวา 

เอกสารฉบับนี้จะสามารถนำไปใชประโยชนอางอิงในงานดานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของตอไป

ÊÒÃ¨Ò¡¤³º´Õ
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(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร
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»ÃÑª−Ò (Philosophy)

สรางเสริมปญญา   ใฝหาความรูคู คุณธรรม   ชี้นำสังคม

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ì  (Vision) 

โดดเดนดานวิจัย   กาวไกลเทคโนโลยี

สรางบัณฑิตคุณภาพดี  มีนวัตกรรมสูสากล

นำชนสูเศรษฐกิจฐานความรู มุงสู สังคมธรรมาภิบาล

¾Ñ¹¸¡Ô¨ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตใหมีลักษณะเปนผูนำ มีความสามารถในการแขงขัน มีคุณธรรม  จริยธรรม

2. สงเสริมการวิจัย เพื ่อสรางองคความรู และการวิจัยเชิงบูรณาการ ที่สอดคลองกับความ 

ตองการของสังคม

3. ใหบริการวิชาการที่หลากหลายและถายทอดเทคโนโลยีแกสังคม

4. สนับสนุนใหมีการวิจัยและกิจกรรมที่ธำรงไวซึ ่งศิลปวัฒนธรรม

5. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ
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นโยบายและเปาหมาย

¹âÂºÒÂ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ 

1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการภายในคณะใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับปรัชญา

 วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย

2. สนับสนุนการพัฒนาและการฝกอบรมแกบุคลากรใหมีความรูความสามารถมากขึ้น

3. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ใหสอดคลอง 

กับความตองการของสังคมและประเทศ

4. พัฒนาหลักสูตรและจัดระบบการเรียนการสอนสูความเปนเลิศทางวิชาการ

5. สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและการวิจัยเชิงบูรณาการ

6. สงเสริมกิจกรรมนิสิตใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ

7. สงเสริมใหบริการวิชาการแกสังคม

8. ใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

9. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมและสืบทอดการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

à»éÒËÁÒÂ

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่มุ งความเปนเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตใหเปนบุคคล ที่มีความรู 

ความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ ่งแวดลอม ตลอดจนเปนคนดี มีความสมบูรณ 

ทั้งรางกาย จิตใจ ปญญาและสังคม

2. สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนความเปนผูนำในการพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

และสิ่งแวดลอม เพื ่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีคุณภาพ สามารถกาวทันวิทยาการสากล

3. สงเสริมการบริการวิชาการแกสังคม อันเปนประโยชนและเสริมสรางความเจริญกาวหนาทาง 

วิทยาการดานวิทยาศาสตรเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางตอเนื ่อง

4. สงเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ ่นและของชาติ เปนการเสริมสรางการมีสวนรวมกับ 

สังคมในการพัฒนาและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางความเขมแข็งของประเทศ
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ผูบริหาร / หัวหนาภาควิชา

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร

คณะผูบริหาร



คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ

คณบดี

(ตั้งแต   3 เม.ย. 2549 – 30 ก.ย. 2550)

อ.ณรงค  อึ้งกิมบวน

รองคณบดีฝายบริหาร

(ตั้งแต 3 เม.ย. 2549 – 3 ม.ค. 2550)

อ.สกุล  ศรีญาณลักษณ

รองคณบดีฝายบริหาร

(ตั้งแต 3 ม.ค. 2550 –30 ก.ย. 2550)

อ.ดร.วรรณทนา  ภาณุพินทุ

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและบัณฑิตศึกษา

(ตั้งแต 3 เม.ย. 2549 – 16 ต.ค. 2549)

อ.ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

(ตั้งแต 17 ต.ค. 2549 –30 ก.ย. 2550)
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อ.ดร.ศิริรัตน ชาญไววิทย

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

(ตั้งแต 3 เม.ย. 2549 – 30 ก.ย. 2550)

อ.ปริยา นุพาสันต

รองคณบดีกิจการนิสิต

(ตั้งแต 3 เม.ย. 2549 – 30 ก.ย. 2550)

รศ.ดร.วิภูษิต  มัณฑะจิตร

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

 (ตั้งแต 3 ม.ค. 2550 –30 ก.ย. 2550)

ผศ.ภาคภูมิ  พระประเสริฐ

ผู ชวยคณบดีฝายบริหาร

 (ตั้งแต 17  ต.ค. 49 - 31 ส.ค.50)

อ.กุลวรา  พูลผล

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

 (ตั้งแต 1 ก.ย.50 - 30 ก.ย. 2550)
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หัวหน้าภาควิชา

อ.ดร.สาธิณี เลิศประไพ

คณิตศาสตร

อ.ดร.นภา  ตั้งเตรียมจิตมั่น

เคมี

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม

จุลชีววิทยา

ผศ.ดร.กลาวขวัญ ศรีสุข

ชีวเคมี

ผศ.สมสุข มัจฉาชีพ

ชีววิทยา

อ.ดร.นิตยา  ไชยเนตร

เทคโนโลยีชีวภาพ
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อ.ณรงค  อึ้งกิมบวน

ฟสิกส

รศ.ดร.วีรพงศ วุฒิพันธุ ชัย

วาริชศาสตร

อ.ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ

วิทยาการคอมพิวเตอร

ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ

วิทยาศาสตรการอาหาร

อ.ดร.วิโรจน อรุณนพรัตน

วิทยาศาสตรการแพทย
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คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

ประธานกรรมการ
 คณบดี ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ

กรรมการ
 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย อ.ดร.พอจิต  นันทนาวัฒน 

 รองคณบดีฝายกิจการนิสิต อ.ปริยา  นุพาสันต 

 รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  อ.ดร.ศิริรัตน  ชาญไววิทย

 รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.วิภูษิต  มัณฑะจิตร

 รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและบัณฑิตศึกษา อ.ดร.วรรณทนา  ภาณุพินทุ

 หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร  อ.ดร.สาธินี  เลิศประไพ 

 หัวหนาภาควิชาเคมี   อ.ดร.ชุลีพร  พุฒนวล 

 หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา  รศ.บัญญัติ   สุขศรีงาม 

 หัวหนาภาควิชาชีววิทยา  ผศ.สมสุข  มัจฉาชีพ  

  หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  อ.ดร.นิตยา  ไชยเนตร 

 หัวหนาภาควิชาฟสิกส   อ.ณรงค  อึ้งกิมบวน

 หัวหนาภาควิชาวาริชศาสตร   รศ.ดร.วีรพงศ  วุฒิพันธุ ชัย

 หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร อ.ดร.สุวรรณา  รัศมีขวัญ

 หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร ผศ.ดร.เยาวภา  ไหวพริบ 

 กรรมการประเภทผูแทนคณาจารย    อ.ดร.กรประภา   กาญจนะ

 กรรมการประเภทผูแทนคณาจารย   อ.ดร.ประภาพรรณ  เตชะเสาวภาคย

กรรมการและเลขานุการ 

 รองคณบดีฝายบริหาร   อ.สกุล  ศรีญาณลักษณ  

  

ผูชวยเลขานุการ 

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 นางศิวไลซ  คนฉลาด

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป วาที่ร.ต. เกียรติษฎา  ภูมิเพ็ง
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การบริหารและ
ทรัพยากรดำเนินงาน

โครงสรางสวนราชการ

โครงสรางการบริหารงาน

งบประมาณ

บุคลากร

อาคารและสถานท่ี



โครงสร้างส่วนราชการ

คณะวิทยาศาสตร

ภาควิชา
คณิตศาสตร

ภาควิชา
เคมี

ภาควิชา
ชีววิทยา

ภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ

ภาควิชา
ฟสิกส

ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร

ภาควิชา
วาริชศาสตร

ภาควิชา
วิทยาศาสตรการอาหาร

ภาควิชา
วิทยาศาสตรการแพทย

ภาควิชา
ชีวเคมี

ภาควิชา
จุลชีววิทยา

งานบริหารทั่วไป งานคลังและแผนงาน งานบริการการศึกษา
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โครงสร้างการบริหาร

คณบดี
คณะวิทยาศาสตร

คณะกรรมการ
ประจำคณะฯ

รองคณบดี
ฝายประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

รองคณบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา

หัวหนา
ภาควิชา

รองคณบดี
ฝายบริหาร

รองคณบดี
ฝายกิจการนิสิต

หนวยประกัน
คุณภาพการศึกษา

งานบริการ
การศึกษา

หนวยวิชาการ

หนวยบริการหองสมุด

งานบริหารทั่วไป

งานคลัง

หนวยวิจัย

หนวยนโยบายและแผน หนวยกิจการนิสิต

สาขาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ

สาขาวิทยาศาสตร
สิ ่งแวดลอม

ผูชวยคณบดี
ฝายบริหาร

รองคณบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ
และบัณฑิตศึกษา
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ใน ปงบประมาณ 2550 คณะ วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  ดำเนินงาน ตาม ภารกิจ หลัก จาก การ 

สนับสนุน งบประมาณ 3 ประเภท  คอื งบประมาณ เงนิรายได  งบประมาณแผนดนิ  และ งบ เรงรดั การ ผลติ บณัฑติ สาขา 

ขาดแคลน ที่ จัดสรร ให กับ ภาควิชา และ ฝาย ตางๆ ตาม กิจกรรม ที่ กำหนด ไว ใน แผนการ ดำเนินงาน ใน ปงบประมาณ

รายรับ ปงบประมาณ 2550  

ประเภทงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบกลาง รายจายอื่น รวม

รายได (บาท) 3,981,900 23,411,300 2,663,200 10,475,000 5,661,900 2,100,000 48,293,300

แผนดิน (บาท) 48,451,800 13,278,015 - 12,042,400 - - 73,772,215

งบเรงรัด* (บาท) - 5,629,215 1,570,785 - - - 7,200,000

รวม (บาท) 52,433,700 42,318,530 4,233,985 22,517,400 5,661,900 2,100,000 129,265,515

*   เงินแผนดินหมวดอุดหนุนเฉพาะกิจ 
    

                แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณเงินรายได               

                                แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณเงินแผนดิน

งบประมาณ
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รายจาย
คณะวิทยาศาสตรมีงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แยกตามพันธกิจ ดังนี้

เปาหมายตามพันธกิจ จำนวนเงินที่ใช  (บาท) คิดเปนรอยละ
การผลิตบัณฑิต 90,860,200 85.78

การสงเสริมการวิจัย 14,303,000 13.50

การบริการวิชาการ 541,800 0.51

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 90,000 0.08

การประกันคุณภาพการศึกษา 121,300 0.11

รวม 105,916,300 100.00

รายรับ และ รายจาย ปงบประมาณ 2550 เปรียบ เทียบกับ ปงบประมาณ 2549

รายการ
ปงบประมาณ เพ่ิม/ลด จากป 2549

2550 2549 จำนวน รอยละ
รายรับ  (บาท)
รายจาย  (บาท)     
งบบุคลากร

งบดำเนินงาน
งบลงทุน

งบอุดหนุน
งบกลาง
รายจายอื่น

123,636,300

49,583,100
29,859,400
7,257,300

16,664,000

1,840,200
712,200

121,034,500

45,412,400
28,339,300

14,811,200
17,648,300
1,991,000

675,100

2,601,800

4,170,700
1,520,100
-7,553,900

-984,300
-15,800
37,100

2.-15

9.18

5.36
-51.00

-5.58

-7.57
5.50

รวมรายจาย 105,916,200 108,877,300 -2,961,100 -2.80
รายรับสูงกวารายจาย 17,720,100 12,157,200 5,562,900 31.39

  แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2550
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บุคลากร

ปงบประมาณ 2550  คณะ วิทยาศาสตร มี บุคลากร ทั้งสิ้น 254 คน  แบง เปน ขาราชการ สาย ก  143 คน 
ขาราชการ สาย ข 7 คน ขาราชการ สาย ค 13 คน พนกังาน มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดนิ) สาย การ สอน 41คน 
พนักงาน มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน)  สาย สนับสนุน 1 คน ลูกจาง ประจำ  15 คน พนักงาน มหาวทิยาลัย 
(งบประมาณ เงินรายได)  34 คน

จำนวน บุคลากร จำแนก ตาม สถานภาพ  

ปง
บป

ระ
มา

ณ ขาราชการ (คน)
ลูกจาง
ประจำ

พนักงานมหาวิทยาลัย (คน)

รวม
สาย ก สาย ข สาย ค

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ
เงินรายได

2548 154 7 13 16 38 32 260

2549 151 7 13 15 41 32 259

2550 143 7 13 15 42 34 254

สัดสวน บุคลากร ตอ นักศึกษา เต็มเวลา (FTES)    

ปงบประมาณ
สายวิชาการ
(อาจารย)

สายสนับสนุน
(เจาหนาที่)

รวม
จำนวนนิสิต
เต็มเวลา 
(FTES)

อาจารย : 
เจาหนาที่

นิสิตเต็มเวลา 
(FTES) : 
อาจารย

นิสิตเต็มเวลา 
(FTES) : เจาหนาท่ี 

2548 180 70 250 2774.28 2.57 : 1 15.41 : 1 39.63  : 1

2549 180 74 254 2853.60 2.43 : 1 15.85 : 1 38.56 : 1

2550 185 77 257 3546.33 2.40 : 1 19.17 : 1 46.05 : 1

คุณวุฒิ และ ตำแหนง ทางวิชาการ เฉพาะ อาจารย ประจำ

ปง
บป

ระ
มา

ณ คุณวุฒิ

รวม

สัดสวน ตำแหนงทางวิชาการ

รวม

สัดสวน

ปริญญา

เอก

ปริญญา

โท

ปริญญา

ตรี
เอก:โท:ตรี รศ. ผศ. อาจารย รศ.:ผศ.:อ.

2548 73 111 4 188 18.3 : 27.8 : 1 16 37 135 188 1 : 2.3 :8.4

2549 77 107 4 188 19.2 : 26.8 : 1 16 42 130 188 1 : 2.6 : 8.1

2550 94 89 2 185   47 : 44.5 : 1 15 51 119 185 1 : 3.4 : 7.9
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บุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

คณะ วทิยาศาสตร ได ตระหนักถึง ความ สำคัญ ของ การ พฒันา บคุคลา กร ให มคีวามสามารถ ใน การ เรยีนรู และ 

ม ีความ ชำนาญ ในดาน การ ปฏบิตังิาน ดาน การ สอน ดาน การ วจิยั และ ดาน การ บรกิาร วชิาการ ซึง่ เปน กลไก สำคญั อยาง 

ยิ่ง ใน การ พัฒนา คุณภาพ ของ บัณฑิต และ ผลงานวิจัย คณะ วิทยาศาสตร ได สนับสนุน กิจ กรรมการ พัฒนา บุคลค ลา กร 

ที่ สำคญั ประกอบดวย การ ศึกษาตอ การ ศึกษา ดูงาน/ทำ วิจัย การ ฝกอบรม/ประชุม สัมมนา รวมทั้ง การ เสนอ ผลงาน 

วิชาการ ทั้ง ภายใน และ ภายนอกประเทศ 

สถิติการพัฒนาบุคลากร

ปง
บป

ระ
มา

ณ

ภายในประเทศ ภายนอกประเทศ

รว
มท

ั้งส
ิ้น

ฝก
อบ

รม

ศึก
ษา

ตอ

ปร
ะช

ุม/
 ส

ัมม
นา

ดูง
าน

 /
 ท

ำว
ิจัย

เส
นอ

ผล
งา

นวิ
ชา

กา
ร

รว
ม

ฝก
อบ

รม

ศึก
ษา

ตอ

ปร
ะช

ุม/
สัม

มน
า

ดูง
าน

 /
 ท

ำวิ
จัย

เส
นอ

ผล
งา

นวิ
ชา

กา
ร

รว
ม

2548 9 16 58 17 4 104 11 18 8 8 5 50 154

2549 5 18 46 7 5 81 7 15 8 10 5 45 126

2550 40 13 163 27 54 297 12 18 6 32 7 75 372
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กราฟแสดงสถิติการพัฒนาบุคลลากรภายนอกประเทศ

กราฟแสดงสถิติการพัฒนาบุคลลากรภายในประเทศ     
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คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู เลข ที่ 169 ถนน ลง หาด บาง แสน ต.แสน สุข อ.เมือง               
จ.ชลบุรี  20131 ถือเปน พื้นที่ ยุทธศาสตร สำคัญ ของ จังหวัด ชลบุรี อีก พื้น ที่หนึ่ง และ เปน จุดศูนยกลาง การ เรียน การ 

สอน ดาน วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ของ ภาค ตะวันออก ปจจุบัน คณะ วิทยาศาสตร มี อาคาร ทั้งสิ้น 10 อาคาร  พื้น 

ที่รวม 60,408 ตารางเมตร  ดังนี้

1. อาคารสิรินธร     พื้นที่ 16,200 ตารางเมตร
2. อาคารเคมี     พื้นที่   2,850  ตารางเมตร
3. อาคารฟสิกส     พื้นที่   3,600 ตารางเมตร
4. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรการอาหาร    พื้นที่      350 ตารางเมตร
5. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมทางดานอาหาร   พื้นที่   1,380 ตารางเมตร
6. อาคารคณิตศาสตร     พื้นที่    1,080 ตารางเมตร
7. อาคารวิทยาศาสตรชีวภาพ     พื้นที่ 17,498 ตารางเมตร
8. อาคารวิทยาศาสตรการแพทย     พื้นที่ 16,950 ตารางเมตร
9. โรงปฏิบัติการสุญญากาศและฟลมบาง     พื้นที่      200 ตารางเมตร
10. โรงเพาะเล้ียงสัตวน้ำ     พื้นที่      300 ตารางเมตร

                       

อาคาร สถานที่
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ดานนิสิตและการผลิตนิสิต

ดานวิจัยและวิชาการ

ดานบริการวิชาการ

ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดานงานวิเทศสัมพันธ

ดานความรวมมือกับสวนราชการ
และองคกรเอกชนภายในประเทศ

ผลการดำเนินงานตามภารกิจ



ดาน นิสิต และ การ ผลิต นิสิต

หลักสูตร

ใน ปการศกึษา 2550 คณะ วทิยาศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา เปด สอน ใน ระดบั ปรญิญา บณัฑิต 15 สาขาวิชา  
ระดับ ปริญญา มหาบัณฑิต 17 สาขาวิชา และ ระดับ ปริญญา ดุษฎีบัณฑิต 6  สาขาวิชา

ภาควิชา / 
โครงการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

คณิตศาสตร - คณิตศาสตร
- สถิติ

- คณิตศาสตร
- สถิติ
- คณิตศาสตรศึกษา

-   คณิตศาสตร

เคมี - เคมี - เคมี (เนนทางเคมีวิเคราะห)
- เคมีศึกษา
- วิทยาศาสตรพอลิเมอร

-

จุลชีววิทยา - จุลชีววิทยา - จุลชีววิทยา -

ชีวเคมี - ชีวเคมี - -

ชีววิทยา - ชีววิทยา - ชวีวิทยาศึกษา -

เทคโนโลยีชีวภาพ - เทคโนโลยีชีวภาพ - -

ฟสิกส - ฟสิกส
- ฟสิกสประยุกต 

- ฟสิกสศึกษา
- ฟสิกส

-

วาริชศาสตร - วาริชศาสตร
- การเพาะเล้ียงสัตวน้ำ 

(2 ปตอเนื่อง)

- วาริชศาสตร -

วิทยาการคอมพิวเตอร - วิทยา การ คอมพิวเตอร
- หลักสูตร เทคโนโลยี 
บัณฑิต  สาขาวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

- เทคโนโลยีสารสนเทศ -  วิทยาการคอมพิวเตอร

วทิยาศาสตรการแพทย -  วิทยาศาสตรการแพทย - -

วิทยาศาสตรการอาหาร -  เทคโนโลยีอาหาร -  วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี 

อาหาร
-

สาขาวิชา 

วิทยาศาสตรชีวภาพ
- วิทยาศาสตรชีวภาพ
- วิทยาศาสตรชีวภาพ (นานาชาติ)

-  วิทยาศาสตรชีวภาพ
-  วิทยาศาสตรชีวภาพ 

(นานาชาติ)

สาขา วิชาวิทยาศาสตร 
สิ่งแวดลอม

- วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม
- วิทยา ศาสตร สิ่งแวดลอม 

(นานาชาติ)

-  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
-  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

(นานาชาติ)
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นอกจากน้ัน คณะ วิทยาศาสตร ยัง ได รวมกับ คณะศึกษาศาสตร ผลิต บัณฑิต ทั้ง ใน ระดับ ปริญญาตรี และ 

ระดับ บัณฑิต ศึกษา รวม 6 สาขาวิชา   ไดแก

ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร การ ศึกษา บัณฑิต (หลักสูตร กศ.บ. (5 ป))   มี 5 สาขาวิชา คือ
   1. การ สอน คณิตศาสตร 2. การ สอน เคมี
   3. การ สอน ชีววิทยา 4. การ สอน ฟสกิส
   5. การ สอน วิทยาศาสตร

ระดับ ปริญญาโท หลักสูตร การ ศึกษา มหาบัณฑิต (หลักสูตร กศ.ม.) มี 1 สาขาวิชา คือ  หลักสูตร และ
    การ สอน

  
จำนวนนิสิต

คณะ วทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา มุงเนน การ กระจาย โอกาส ทางการ ศกึษา ทาง ดาน วทิยาศาสตร โดย 

เปดรบั นสิติ ทัง้ ภาค ปกติ และ ภาค พเิศษ ใน ระดบั ปรญิญาตร ีและ บณัฑติ ศกึษา โดย ใน ปการศกึษา 2550 รบั นสิติ ระดบั 

ปริญญาตรี ภาค ปกติ 549 คน ภาค พิเศษ 341 คน รวม รับ นิสิต ระดับ ปริญญาตรี ทั้งสิ้น  890 คน นิสิต ระดับ บัณฑิต 

ศึกษา ภาค ปกติ 75 คน ภาค พิเศษ 60 คน รวม รับ นิสิต ระดับ บัณฑิต ศึกษา ทั้งสิ้น 135 คน คณะ วิทยาศาสตร รับ นิสิต 

ทั้งหมด จำนวน 1,025 คน

จำนวน นิสิต รับ เขา ใน ปการศึกษา 2550  จำแนก ตาม ภาควิชา และ ระดับ การ ศึกษา

ภาควิชา
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวมทุกระดับ

รวม
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณิตศาสตร 72 10 82 4 23 27 76 33 109
เคมี 49 21 70 10 7 17 59 28 87
จุลชีววิทยา 31 24 55 - - 0 31 24 55
ชีวเคมี 31 8 39 - - 0 31 8 39
ชีววิทยา 23 13 36 - 4 4 23 17 40
ฟสิกส 21 6 27 1 12 13 22 18 40
เทคโนโลยีชีวภาพ 65 28 93 4 - 4 69 28 97
วาริชศาสตร 53 28 81 21 - 21 74 28 102
วิทยา การ คอมพิวเตอร 123 163 286 2 14 16 125 177 302

วิทยาศาสตร การ อาหาร 40 40 80 4 - 4 44 40 84

วิทยาศาสตร การ แพทย 41 - 41 - - 0 41 - 41

โครงการบัณฑิตศึกษา - - 0 29 - 29 29 - 29
รวม 549 341 890 75 60 135 624 401 1,025
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สถิติ การ รับ นิสิต 

ปการศึกษา
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ทุกระดับ

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
2548 343 109 452 42 47 89 385 156 541

2549 355 97 452 42 83 125 397 180 577

2550 549 341 890 75 60 135 624 401 1,025

กราฟ แสดง สถิติ การ รับ นิสิต
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จำนวน นิสิต ท้ังหมด ใน ปการศึกษา 2550  จำแนก ตาม ภาควิชา และ ระดับ การ ศึกษา

ภาควิชา
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณิตศาสตร 164 20 184 15 72 87 179 92

เคมี 162 33 195 13 20 33 175 53

จุลชีววิทยา 134 39 173 4 - 4 138 39

ชีวเคมี 70 10 80 - - 0 70 10

ชีววิทยา 117 22 139 - 29 29 117 51

ฟสิกส 52 11 63 5 20 25 57 31

เทคโนโลยีชีวภาพ 134 31 165 - - 0 134 31

วาริชศาสตร 150 68 218 36 - 36 186 68

วิทยาการคอมพิวเตอร 373 367 740 12 54 66 385 421

วิทยาศาสตรการอาหาร 161 46 207 18 - 18 179 46

วิทยาศาสตรการแพทย 121 - 121 - - 0 121 -

โครงการบัณฑิตศึกษา - - 0 90 - 90 90 -

รวม 1,638 647 2,285 193 195 388 1,831 842

สถิติ จำนวน นิสิต ท้ังหมด 

ปการศึกษา
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ทุกระดับ

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

2548 1,396 515 1,911 163 221 384 1,559 736 2,295

2549 1,428 455 1,883 159 224 383 1,587 679 2,266

2550 1,638 647 2,285 193 195 388 1,831 842 2,673
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กราฟ แสดง สถิติ จำนวน นิสิต ท้ังหมด

จำนวน บัณฑิต ท่ี สำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2549  

ภาควิชา
ปริญญาตรี ปริญญาโท

รวมทั้งสิ้น
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

คณิตศาสตร 22 - 22 3 33 36 58

เคมี 25 - 25 3 13 16 41

จุลชีววิทยา 24 - 24 - - 0 24

ชีวเคมี 14 - 14 - - 0 14

ชีววิทยา 19 - 19 - 6 6 25

ฟสิกส 11 - 11 - 6 6 17

วาริชศาสตร 49 11 60 - - 0 60

วิทยาการคอมพิวเตอร 48 31 79 - - 0 79

วิทยาศาสตรการอาหาร 27 - 27 - - 0 27

วิทยาศาสตรการแพทย 13 - 13 - - 0 13

วิทยาศาสตรชีวภาพ - - 0 4 - 4 4

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม - - 0 14 - 14 14

รวม 252 42 294 24 58 82 376

255025492548
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800
)

(

 

28



 
Faculty

of
Science

แผนการ รับ นิสิต ปการศึกษา 2551, 2552 และ 2553 
       

ระดับ/สาขา
ปการศึกษา/เปาหมายการรับ

2551 2552 2553
ปริญญาตรี(ปกติ) 620 620 620

ปริญญาตรี(พิเศษ) 550 560 560

ปริญญาโท(ปกติ) 141 176 176

ปริญญาโท(พิเศษ) 175 175 175

ปริญญาเอก(ปกติ) 53 58 58

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 15 15 15

รวมทั้งสิ้น 1,554 1,604 1,604
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จาก การ สำรวจ การ ไดงาน ทำ ของ บัณฑิต ที่ จบ จาก คณะ วิทยาศาสตร     ประจำ ปการศึกษา 2549                
ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ได สำรวจ เมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ซึ่ง เปน วัน ซอม รับพระราชทาน ปริญญาบัตร จาก 

จำนวน ผู เขา รับพระราชทาน ปริญญาบัตร จำนวน 340 คน ไดรับ แบบสอบถาม กลับคืน มา จำนวน 333 คน คิด เปน 
97.94 เปอรเซ็นต สรุป ผลได ดังนี้ 

                  

ภาว การณ ไดงาน ทำ ของ บัณฑิต

สถานภาพการทำงาน

ลักษณะของงานท่ีทำ

เงินเดือน
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ทุน/  รางวัล การ ศึกษา
คณะ วทิยาศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา ม ีการ ดำเนนิการ ดาน ทนุการศกึษา และ รางวลั ใน 2 ลกัษณะ คอื การ 

สนับสนุน จาก เงินรายได ของ คณะ วิทยาศาสตร เงินรายได ของ มหาวิทยาลัยบูรพา และ การ สนับสนุน จาก หนวยงาน 

ภายนอก มหาวิทยาลัย ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน

ทนุการศึกษา
เปน ทุน ที่ จัดสรร สำหรับ สนับสนุน การ ศึกษา ให กับ นิสิต ที่ มี ผลการเรียน ดี ความ ประพฤติดี ทั้ง ใน ระดับ 

ปริญญาตรี และ บัณฑิต ศึกษา ดังนี้

 - ทุน ที่ ไดรับ การ สนับสนุน จาก เงินรายได ของ คณะ วิทยาศาสตร  เงินรายได 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ลำดับที่ ชื่อทุน จำนวน ทุน ทุนละ
(บาท)

รวมเปนเงิน 
(บาท)

1.
50 4,000 200,000

2.
13 3,000 39,000

3.
3 5,000 15,000

4. 1 5,000 5,000

5. 9  4,000 36,000

รวม 76      - 295,000

 - ทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชน ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อทุน จำนวนทุน ทุนละ
(บาท)

รวมเปนเงิน
(บาท)

1. ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปการศึกษา 2550 1 12,000 12,000

2.
กองทุนการศึกษาเอสโซ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป 
ประจำปการศึกษา 2550 4 10,000 40,000

3. กองทุนกลุมบริษัทสุราทิพย ประจำปการศึกษา 2550 1 5,000 5,000

4. มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ ประจำปการศึกษา 2550 1 50,000 50,000

5. ทุนพระราชทานชวยเหลือการศึกษาเด็กยากจน 1 15,000 15,000

6. โครงการทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น (1 อำเภอ 1 ทุน) 1 18,800 18,800

7. ทุนการศกึษาเฉลิมราชกุมารี ฯ 1 20,000 20,000

รวม 10      - 160,800
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รางวัล
ในปการศึกษา 2550 นิสิตคณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลในดานตางๆ ดังตอไปนี้

- รางวัลที่ไดรับจากภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให วัน/เดือน/ป 
ที่ไดรับ

1. ดร.พัฒนะ รักความสุข ศิษยเกาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยบูรพา 8 กรกฎาคม 2550

2. นายพงศกร เกียรติกิตติพงษ นิสิตดีเดน มหาวิทยาลัยบูรพา 8 กรกฎาคม 2550

- รางวัลที่ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให วัน/เดือน/ป 
ที่ไดรับ

1. ดร.รัศมี  ฉิมขันธ ผลงานวิทยานิพนธที่มีคุณภาพดีเดน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 14 ตุลาคม 2549

2. ดร.สุเมตต  ปุจฉาการ

3. น.ส.สุพรรษา  จิตระโภชน การ แขงขัน พัฒนา โปรแกรม แหง 

ประเทศ ไทย คร ั้ง ที่ 9 (NSC 2007)
ศูนย เทคโนโลยี 

อิเล็กทรอนิกส และ 

คอมพวิเตอร แหงชาติ  
สำนักงาน พัฒนา 

วิทยาศาสตร และ 

เทคโนโลยี แหงชาติ

1 กุมภาพันธ 2550

4. น.ส.สุภาวดี  ศรีคำดี รางวัล ผล การ ศึกษา ยอดเยี่ยม 

ทางวิทยาศาสตร ระดับ มหาวิทยาลัย
ชั้นป ที่ 1

มูลนิธิ ศาสตราจารย 
ดร.แถบ  นีละธิ

1 กรกฎาคม 2550

5. น.ส.ลัดดาวัลย  ยี่สุนแยม รางวัลผลการศึกษายอดเย่ียมขั้น 
วิทยาศาสตรบัณฑิต

มูลนิธิศาสตราจารย 
ดร.แถบ นีละธิ

1 กรกฎาคม 2550

6. น.ส.ศศิธร  ยองใย

7. น.ส.สุรียพร  เอี่ยมศรี

8. น.ส.เบญจวรรณ  สาคเรศ

9. น.ส.วีณา  ตุงชีพ

10. น.ส.ปยวรรณ  ชางกลึง

11. น.ส.พรพิมล  เทพบรรทม

12. น.ส.พัฒนมณี  ใบทอง

 13. นายสิทธิเดช  ปุรินทวรกุล รางวัลผลการศึกษายอดเย่ียมขั้น 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

มูลนิธิศาสตราจารย 
ดร.แถบ  นีละธิ

1 กรกฎาคม 2550

 14. น.ส.พัชรี  คุมทอง

 15. น.ส.เอกอร  แกวขาว

 16. นายคฑาวุธ  สายสุวรรณ
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กิจกรรม นิสิต

นอกเหนือจาก ภารกิจ หลัก ดาน การ เรียน การ สอน คณะ วิทยาศาสตร ยัง ใหการ สนับสนุน กิจกรรม ดาน อื่นๆ  
ที่ เกี่ยวของ กับ การ ผลิต บัณฑิต ใน รูปแบบ ตางๆ ใน ปงบประมาณ 2550 มี โครงการ / กิจกรรม ทั้งสิ้น 53  โครงการ

กิจกรรมนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2550

รายการกิจกรรม วัน / เดือน /  ป
กิจกรรมวิชาการ
1. คายวิทยาศาสตรเคลื่อนท่ี ครั้งที่ 16
2. โครงการปจฉิมนิเทศและเล้ียงสงนิสิตป 4 ภาควิชาวาริชศาสตร
3. โครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพนิสิต ชั้นปที่ 4 คณะวิทยาศาสตร
4. โครงการปจฉิมนิเทศชั้นปที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
5. ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปที่ 1
6. โครงการปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาชีวเคมี  ประจำปการศึกษา 2550
7. โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบคร้ังที่ 1 ประจำปการศึกษา 2550
8. สปัดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
9. โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550

15 -17 ธ.ค. 49
12 ก.พ. 50
15 ก.พ. 50
22 ก.พ. 50
30 พ.ค. 50
11 มิ.ย. 50
9 -19 ก.ค. 50
16 – 18 ส.ค. 50
18 -26 ก.ย. 50

กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
1. โครงการกีฬาเปดกระปอง ครั้งที่ 15
2. โครงการกีฬาโคโลนีเกมส ครั้งที่ 3
3. โครงการงานกีฬาประเพณี BIOTECH GAME  ครั้งที่ 3
4. โครงการกีฬานองพี่
5. โครงการแขงขนักีฬาภายในภาควิชาวาริชศาสตร
6. โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล 4 คน ครั้งที่ 1

7. โครงการแขงขันกีฬา Fortran  ครั้งที่ 29

20 – 25 ต.ค. 49
21 – 24 ต.ค. 49
24 – 28 ต.ค. 49

2 – 3 ธ.ค. 49
11 ธ.ค 49

31 ม.ค. – 4 ก.พ. 50
10 ก.พ. 50

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
1. เลือกต้ังนายกสโมสรนิสิต
2. โครงการแรกพบนิสิตชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร ประจำปการศึกษา 2550

13 ธ.ค. 49

3 ม.ิย. 50
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รายการกิจกรรม วัน / เดือน /  ป
กิจกรรมนันทนาการ
1. โครงการ Food Web ครั้งที่ 13
2. Science Sing A Song ครั้งที่ 7
3. โครงการ math-stat return
4. โครงการเม็ดทรายคืนฝงภาควิชาวิทยาศาสตรการแพทย
5. โครงการเล้ียงสงนิสิตป 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา
6. โครงการเล้ียงสงนิสิตป 4 ภาควิชาเคมี
7. โครงการ CSIT BYE’NIOR 49
8. โครงการ Bye’nior Math-Stat’49
9. เลี้ยงสงพี่นิสิตชั้นปที่ 4
10 . โครงการเล้ียงสงพี่เรา
11. สัมมนากิจกรรมนิสิต
12. กิจกรรมเพ่ือนองและประชุมเชียร
13. เปดเชียร
14 . โครงการเม็ดทรายสัมพันธ
15 . โครงการเม็ดทรายเสียงทอง

18 พ.ย. 49
7 ธ.ค. 49
22 ธ.ค.49
24 ธ.ค. 49
20  ม.ค. 50
3 ก.พ. 50
3 ก.พ. 50
8 ก.พ. 50
15 ก.พ. 50
22 ก.พ. 50
26 , 28 , 29 พ.ค. 50
4 มิ.ย. – 8 ก.ค. 50
12 มิ.ย. 50
14 ก.ค. 50
14 ก.ย. 50

กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการทำบุญภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

2. ทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตรการแพทย ปการศึกษา 2549
3. โครงการทำบุญภาควิชาและงานวาริชฯ คืนถิ่น ครั้งที่ 16
4. ทำบุญภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
5. โครงการ Biot meeting  ครั้งที่ 4
6. โครงการทำบุญภาควิชาคณิตศาสตร
7. โครงการทำบุญภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
8. โครงการ Senior Farewell ภาควิชาวิทยาศาสตรการแพทย
9. โครงการ Bye’ nior for Bio 28
10 . โครงการทำบุญภาควิชาและเลี้ยงสงพี่ป 4 ภาควิชาชีวเคมี 

ประจำปการศึกษา 2549
11. โครงการเล้ียงสงนิสิตชั้นปที่ 4 คณะวิทยฯ ปการศึกษา 2549

12. โครงการแรกพบนิสิตชั้นปที่ 1 คณะวิทยฯ ประจำปการศึกษา 2550
13. โครงการทำบุญอุทิศสวนกุศลและพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) 

แกผูอุทิศรางกายเพ่ือการศึกษา
14 . โครงการซายนสักการะประจำปการศึกษา 2549
15 . โครงการไหวครูภาควิชาวิทยาศาสตร การแพทย ประจำปการศึกษา 2550 

ไหวครูคณะวิทยาศาสตรประจำปการศึกษา 2550
16. โครงการไหวครูภาควิชาจุลชีววิทยา
17. โครงการเช่ือมสัมพันธนองพี่ชีววิทยา ประจำปการศึกษา 2550
18 . โครงการไหวครู ภาควิชาชีววิทยา ประจำปการศึกษา 2550
19 . โครงการทำบุญภาควิชาจุลชีววิทยา  ประจำปการศึกษา 2550

19 พ.ย. 49
21 ธ.ค. 49
13 ม.ค. 50
20 ม.ค. 50
27 ม.ค. 50
27 ม.ค. 50
3 ก.พ. 50

9 ก.พ. 50
10 ก.พ. 50

10 ก.พ. 50

15 ก.พ. 50
 3 มิ.ย. 50
8 -10 มิ.ย. 50

24 มิ.ย. 50
12 ก.ค. 50

12 ก.ค. 50
30 ส.ค. 50
1 – 2 ก.ย. 50
6 ก.ย. 50
16 ก.ย. 50
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วิจัย

คณะ วทิยาศาสตร  ได ใหการ สนับสนนุ  และ สงเสรมิ กจิ กรรมการ วจิยั ของ คณาจารย  และ บคุลากร ของ คณะ 

วทิยาศาสตร ทกุ ระดบั เพือ่ พฒันา ความรู ดานวชิาการ  เพือ่ กาว สู เปน มหาวทิยาลยั วจิยั ตาม เจตนารมณ และ ปณธิาน ของ 

มหาวิทยาลัย  ตลอดจน เพื่อ รวบรวม ผลงานวิจัย ที่ เสร็จสมบูรณ เผย แพร ประชาสัมพันธ ผลงานวิจัย ซึ่ง นับ เปนความ 

กาวหนา ทางวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี ให แก ภาคอุตสาหกรรม  ประชาชน ทั่วไป รวม ทั้ง หนวยงาน ที่ เก่ียวของ  ใน 

ปงบประมาณ  2 5 5 0   มี โครงการวิจัย ทั้งสิ้น  2 1   โครงการ  และ งบประมาณ รวม เทากับ  1 1 , 8 8 1 , 1 4 0   บาท

ประเภทโครงการ จำนวน (โครงการ) จำนวนเงิน (บาท)
งบประมาณเงินรายได
งบประมาณเงินแผนดิน
แหลงทุนภายนอก
ทำรวมกับองคกร หรือหนวยงานอื่น

14
10
5
1

1,950,000
8,010,140
1,721,000
   200,000

รวม 21         11,881,140

บทความ วิจัย ท่ี ตีพิมพ เผยแพร ใน วารสาร วิชาการ / การ เสนอ ผลงาน ใน ท่ีประชุม
 

ภาควิชา จำนวนงานวิจัย (เรื่อง)
คณิตศาสตร
เคมี
จุลชีววิทยา
ฟสิกส
ชีววิทยา
ชีวเคมี
วิทยาศาสตรการอาหาร
วิทยาศาสตรการแพทย
วาริชศาสตร
คอมพิวเตอร

11
12
10
8
4
6
2
6
17
1

รวม 77

หมายเหตุ  รายละเอียดดูไดจาก http://www.sci.buu.ac.th/AnnualReport/2550

ดาน วิจัย และ วิชาการ
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ดาน ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา
 

กิจกรรม ดาน การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ที่ คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการ โดย ยึด 

ระบบ และ กล ไกล การ ประเมินคุณภาพ การ ศึกษา  ดังนี้

ดาน การ ตรวจสอบ คุณภาพ

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาที่ดำเนินการมี 2 ลักษณะ คือ 
1.  การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมหาวิทยาลัยบูรพา
จาก การ รวบรวม ขอมูล จาก ภาควิชา/หนวยงาน ภายใน คณะ วิทยาศาสตร ได ประเมิน ตน เอง ตาม ตัวบงชี้ 

คุณภาพ ใน 9 องคประกอบ ตามมาตรฐาน การ อุดมศึกษา ประจำ ปการศึกษา 2549 (1 เมษายน 2549 – 31 มีนาคม 
2550) พบ วา ได คะแนนเฉลี่ย ใน แตละ องคประกอบ ดัง ตาราง

องคประกอบที่ คะแนนเฉล่ีย
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ  2.50

2. การเรียนการสอน  2.23

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 3.00

4. การวิจัย  2.40

5. การบริการวิชาการแกสังคม   2.50

6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2.00

7. การบริหารและการจัดการ 1.33

8. การเงินและงบประมาณ    3.00

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2.67

รวม 9 องคประกอบ 2.40

2.  การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก โดย สมศ. 
คณะ วิทยาศาสตร ได มุงเนน การ ผลิต บัณฑิต และ การ วิจัย (กลุม ที่ 1) ตาม ความ เห็นชอบ โดย สภา 

มหาวิทยาลัย ใน 5 พนัธกิจ หลกั และ การ ประเมิน ตน เอง ใน ระดับ คณะ วทิยาศาสตร ตามเกณฑ มาตรฐาน ของ สำนักงาน 

รับรอง มาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพ การ ศึกษา มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ มี ผล การ ประเมิน สรุป ได ดังนี้
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ประกันคุณภาพ
การศึกษา

มาตรฐาน น้ำหนัก คะแนนท่ีได ผลการประเมิน
1. คุณภาพบัณฑิต 40 4.17 ดี

2. งานวิจัยและงานสรางสรรค 30 3.43 พอใช

3. การบริการวิชาการ 20 3.50 พอใช

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 4.00 ดี

5. การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20 4.19 ดี

6. หลักสูตรและการเรียนการสอน 20 4.11 ดี

7. การประกันคุณภาพ 20 5.00 ดีมาก

ประเมินเฉลี่ย 7 มาตรฐาน 160 4.04 ดี
ประเมินเฉลี่ย 4 มาตรฐาน 100 3.80 ดี
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ดาน การ บริการ วิชาการ

คณะ วทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา ม ีการ ใหบรกิาร แก สงัคม ใน หลาย รปูแบบ เพือ่ เปน การนำ องคความรู 
ใน สาขา ตางๆ เผยแพร ออก สู สงัคม ม ีการ จดั กจิกรรม ใน รปูแบบ ตางๆ  ไดแก การ จดัการ ฝกอบรม / สมัมนา ทางวิชาการ 
การ เปน วิทยากร บรรยาย พิเศษ และ บทความ วิชาการ เผยแพร ทาง สิ่งพิมพ มี ดังนี้

งานดานบริการวิชาการ จำนวน
โครงการท่ีไดรับจากการจัดสรรงบประมาณแผนดิน 2     โครงการ

โครงการท่ีไดรับจากการจัดสรรงบประมาณเงินรายได 3      โครงการ

โครงการท่ีไดรับจากการสนับสนุนจากแหลงทุนอื่น 2      โครงการ

การเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ 46     งาน

บทความวิชาการเผยแพรทางสิ่งพิมพ 36     เรื่อง

รวม 89    กิจกรรม

หมายเหตุ  รายละเอียดดูไดจาก   http://www.sci.buu.ac.th/AnnualReport/2550
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ดาน การ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม

คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูร พา ได จัดให มี กิจกรรม สงเสริม วัฒนธรรม ไทย อันเปน เอกลักษณ ของ 

ชาติ เพื่อให ทุกคน ได ตระหนักถึง คุณคา ของ วัฒนธรรม อัน ดีงาม เปนการ แสดงถึง ความ เอาใจใส กระตุน ให เกิด ความ 

มี สำนึก ใน การ บำรุง และ สืบสาน วัฒนธรรม ตลอดจน ภูมิปญญา ของ ชุมชน และ ของ ชาติ โดย ใน ป 2550 ได จัดให มี 
โครงการ ทำนุบำรุง ศิลป วัฒนธรรม 23 โครงการ  ดังนี้

 

รายการกิจกรรม วัน / เดือน / ป
กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการ พระราชทานเพลิงศพ (อาจารยใหญ ภาค วิชาวิทยาศาสตร การ แพทย)

2. โครงการ ทำบุญ ภาควิชา วิทยา การ คอมพิวเตอร

3. ทำบุญ ภาค วิชาวิทยาศาสตร การ แพทย ปการศึกษา 2549

4. โครงการ ทำบุญ ภาควิชา และ งาน วาริชฯ คืน ถิ่น ครั้งที่ 16

5. ทำบุญ ภาค วิชาวิทยาศาสตร การ อาหาร

6. โครงการ Biot meeting  ครั้งที่ 4

7. โครงการ ทำบุญ ภาค วิชาคณิตศาสตร

8. โครงการ ทำบญุ ภาควิชา เคมี คณะ วิทยาศาสตร

9. โครงการ Senior Farewell ภาค วิชาวิทยาศาสตร การ แพทย

10 . โครงการ Bye’ nior for Bio 28

11. โครงการ ทำบุญ ภาควิชา และ เลี้ยงสง พี่ ป 4 ภาค วิชาชีวเคมี ประจำ 

ปการศึกษา 2549

12. โครงการ เลี้ยงสง นิสิต ชั้นป ที่ 4 คณะ วิทยฯ ปการศึกษา 2549

13. โครงการ แรก พบ นิสิต ชั้นป ที่ 1 คณะ วิทยฯ ประจำ ปการศึกษา 2550

14 . โครงการ ทำบุญ อุทิศ สวนกุศล และ พระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) แก 

ผูอุทิศ รางกาย เพื่อ การ ศึกษา

15 . โครงการ ซายน สักการะ ประจำ ปการศึกษา 2549

16. โครงการ ไหวครู ภาค วิชาวิทยาศาสตร การ แพทย ประจำ ปการศึกษา 2550

17. ไหวครู คณะ วิทยาศาสตร ประจำ ปการศึกษา 2550

18. โครงการ ไหวครู ภาควิชา จุลชีววิทยา

19 . โครงการ เชื่อม สัมพันธ นอง พี่ ชีววิทยา ประจำ ปการศึกษา 2550

20. โครงการ ไหวครู ภาควิชา ชีววิทยา ประจำ ปการศึกษา 2550

21. โครงการ เม็ดทราย สีทอง ประจำ ปการศึกษา 2550

22. โครงการ ทำบุญ ภาควิชา จุลชีววิทยา  ประจำ ปการศึกษา 2550

23. โครงการ มุทิตา จิต แก ขาราชการ ผู เกษียณอายุ ราชการ เล้ียงตอนรับ บุคลากร 

ใหม และ อาจารย กลับ จาก ลา ศึกษาตอ ประจำ ปการศึกษา 2550

8 – 10 มิ.ย. 50

19 พ.ย. 49

21 ธ.ค. 49

13 ม.ค. 50

20 ม.ค. 50

27 ม.ค. 50

27 ม.ค. 50

3 ก.พ. 50

9 ก.พ. 50

10 ก.พ. 50

10 ก.พ. 50

15 ก.พ. 50

3 มิ.ย. 50

8 -10 มิ.ย. 50

24 มิ.ย. 50

12 ก.ค. 50

12 ก.ค. 50

30 ส.ค. 50

1 – 2 ก.ย. 50

6 ก.ย. 50

14 ก.ย. 50

16 ก.ย. 50

20 ก.ย. 50
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การ ดำเนินงาน วิเทศสัมพันธ เปนการ ดำเนินงาน ดาน การ ประสานงาน และ แสวง หาความ รวมมือ กับ 

สถาบันการศึกษา และ หนวยงาน อื่น ทั้ง ในประเทศ และ ตางประเทศ ภายใต กรอบ นโยบาย ของ มหาวิทยาลัย ที่ มี 
หมาย เพ่ือ ขยาย ขีดความสามารถ ใน ระดับชาติ เพ่ือ เพ่ิม โอกาส ให บุคลากร ให ไดรับ การ ศึกษา และ พัฒนา ความรู ให 
มากขึ้น ใน ปงบประมาณ 2550 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ได ดำเนินการ ทาง ดาน วิเทศสัมพันธ  ดังนี้

1. การ ตกลงความ รวมมือ กับ ตางประเทศ

ช่ือสถาบันและประเทศท่ีตั้งของสถาบันไดมีการลงนามตกลงรวมมือกัน

ชื่อสถาบันตางประเทศ ช่ือประเทศท่ีสถาบันต้ังอยู

De  La  Salle Philippines

Curtin  University , Monash University Australia

The University  of  Hall UK

KOICA  Project Korea

The  Regent  of  the  University of Minnesota U.S.A.

Brock  University & Victorai University Canada

Sherbrooke   University Canada

University  of Paris Nord France

University Paris 13, Paris France

Atomique CEA-Sacley France

Universita de Firenze Italy

Yamaugchi  University Japan

Korea  Maritime University Korea

Ehime University Japan

Brawijaya Uinversity Indonesia

2. การ แลกเปลี่ยน อาจารย นิสิต กับ สถาบันการศึกษา ตางประเทศ

2.1  โครงการพัฒนาผานกรมวิเทศสหการ (กวส.)
 

หนวยงาน ประเทศ บุคลากร นิสิต รวม
University of Porto โปรตุเกส 1 - 1

ดาน งาน วิเทศสัมพันธ
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2.2 โครงการ GMS โครงการแลกเปล่ียนบุคลากรกับประเทศอนุภูมิลุมแมน้ำโขง

หนวยงาน ประเทศ บุคลากร นิสิต รวม
ภาควิชาฟสิกส สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 - 1

ภาควิชาฟสิกส กัมพูชา - 2 2

  
3.  กิจกรรม ความ รวมมือ ทางวิชาการ กับ ตางประเทศ

1. คณบดี คณะ วิทยาศาสตร ได เดินทาง ไป Yunnan Nationality University ประสา ธาร ณ รัฐ ประชาชน 

จีน เพ่ือ ศึกษา ดูงาน ความ กาวหนา การ จัดการ เรียน และ ดาน อื่นๆ รวมกับ กอง บริการ การ ศึกษา ตาม โครงการ การ 

ศึกษา ดูงาน เพื่อ พัฒนา และ เสริมสราง ประสบการณ สาย สนับสนุน ระหวาง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 – 3 ธันวาคม 
2549)

2. คณบด ีคณะ วิทยาศาสตร และ ผศ.ภาคภมู ิพระ ประเสรฐิ ได เดนิทาง ไป คณะ วทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั 

แหงชาต ิลาว สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เพือ่ ประชมุ คณบด ีวทิยาศาสตร แหง ประเทศ ไทย ครัง้ท่ี 2/2550 
ใน วันที่ 19 มีนาคม 2550

3. คณบดี คณะ วิทยาศาสตร  ได เดินทาง ไป ประเทศ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อ ดูงาน ใน การ อบรม 

หลักสูตร การ พัฒนา ผูบริหารระดับสูง ใน มหาวิทยาลัย รุน ที่ 17 ระหวาง วันที่  24  มีนาคม – 1 เมษายน 2550
4. คณบดี คณะ วิทยาศาสตร และ ผูบริหาร ทั้ง 8 คน ได เดินทาง ไป สาธารณรัฐ สังคม เวียดนาม เพื่อ ไป 

ดูงาน ตาม โครงการ การ พัฒนา ผูบริหาร ระดับ กลาง ระหวาง วันที่ 10-13  พฤษภาคม 2550
5. คณบดี คณะ วิทยาศาสตร ได เดินทาง ไป สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพื่อ ประชุม คณบดี 

วิทยาศาสตร แหง ประเทศ ไทย ครั้งที่ 4/2550 ใน วันที่ 21 กรกฎาคม 2550
6. คณบดี คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา พรอมกับ คณบดี / ผูแทน คบ ดี คณะ วิทยาศาสตร จาก 

มหาวิทยาลยั ใน กำกบั ของ รฐั และ ผูอำนวยการ  สสวท. ได เดนิทาง ไป Graduate University of Chinese Academy 
of Science และ มหาวิทยาลัย ปกกิง่ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตาม โครงการ เจรจา ความ รวมมือ ทางวิชาการ 

และ ศึกษา ดูงาน  ดาน การ เรียน การ สอน และ การ วิจัย ในดาน วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี โดน มี การ ประชุม แลก 

เปลี่ยนความคิด เห็น ใน ดานการบริหาร และ วิชาการ รวมกัน ระหวาง วันที่  27 – 31 พฤษภาคม 2550
7. คณบด ีคณะ วทิยาศาสตร ได ลงนาม ความ รวมมอื กบั Professer Keshavan NIRANJAN อาจารยพเิศษ 

ของ หลักสูตร ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี อาหาร พ.ศ. 2550 ใน วันที่ 24 กันยายน 
2550
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ปงบประมาณ 2550 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มี ความ รวมมือ ทางวิชาการ กับ หนวยงาน 
สถาบัน และ องคกร ตางๆ ในประเทศ เชน ความ รวมมือ ทางวิชาการ การ พัฒนา บุคลากร การ พัฒนา หลักสูตร มี 
รายละเอยีด ดังนี้

มีนาคม  2550
คณบด ีคณะ วทิยาศาสตร มหาวทิยาลยับูรพา ได ดำเนนิการ ขยายเวลา บนัทกึ ความ รวมมือ (MOU) ระหวาง 

มหาวิทยาลัยบูรพา กับ ศูนย ปฏิบัติการ วิจัย เครื่อง กำ เนิด แสง ซิน โคร ตรอน แหงชาติ 

มีนาคม  2550
คณบดี คณะ วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา รวม ลงนาม บันทึก ขอ ตกลงความ รวมมือ ทางวิชาการ ใน 

การ ดำเนิน โครงการ ความ รวมมือ เพื่อ พัฒนาการ เรียน การ สอน และ การ จัดการ ศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ 

เทคโนโลยี  ณ โรงแรม วินเซอร ส วีทส  กรุงเทพมหานคร

มิถุนายน 2550
คณบด ีคณะ วทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยับูรพา รวม ลงนาม บนัทกึ ขอ ตกลงความ รวมมือ ทางวชิาการ ระหวาง 

สถาบันวิจัย ดาราศาสตร แหงชาติ กระทรวง วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี กับ คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ของ รัฐ 
24 สถาบัน ณ กระทรวง วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี  กรุงเทพมหานคร

กรกฎาคม 2550
คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และ หองปฏิบัติการ ทดสอบ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ ชุมชน ทั้ง 9 แหง 

ได รวม ลงนาม แสดงเจตจำนง ณ สำนักงาน มาตรฐาน ผลติภณัฑ อตุสาหกรรม ทีจ่ะ ใหความรวมมือ ซึง่กันและกัน อยาง 

เต็มที่ ดาน ทรัพยากร บุคลากร และ การ ดำเนินงาน เพื่อ ใหการ ดำเนินการ จัดระบบ คุณภาพ สำหรับ หองปฏิบัติการ 

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตาม โครงการ ภายใต การ ให ความรู และ คำ แนะนำ ของ ที่ปรึกษา ที่ สมอ. จัดจาง ให 
บรรลุผลสำเร็จ

ดาน ความ รวมมือ กับ สวน ราชการ 

และ องคกรเอกชน ภายในประเทศ
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ใน ปงบประมาณ 2550 คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มี บุคลากร ที่ ได สราง ประโยชน ตอ สังคม 

จน เปนที่ยอมรับ จาก สังคม ภายนอก และ ภายใน คณะ จน ไดรับ รางวัล เพื่อ เปน ประกาศ เกียรติคุณ ใน ความ ดี เปน 

เกียรติประวัติ สืบไป ดังนี้ 

บุคลากร ดีเดน คณะ วิทยาศาสตร  ประจำ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ผูรับรางวัล ชื่อรางวัล องคกรที่ใหรางวัล
นายพัลลภ   มนเดชา ขาราชการดีเดน กระทรวงศึกษาธิการ

รศ.ดร.สุบัณฑิต  นิ่มรัตน รางวัลรัตนบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.สิทธิพันธ  ศิริรัตนชัย รางวัลรัตนบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.มารุต  ตั้งวัฒนาชุลีพร ผลงานวิชาการดีเดน กรมการ แพทย แผน ไทย การ แพทย พื้นบาน การ แพทย 
ทางเลือก

บุคลากร และ นักศึกษา ที่ ไดรับ การ เชิดชู เกียรติ
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คณะ วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ได จัดตั้ง กองทุน 2 กองทุน เพื่อ ดำเนินการ ตาม พันธกิจ และ การ 

บริหารงาน ทั่วไป   ดังนี้
1. กองทุนสงเสริมกิจการคณะวิทยาศาสตร  จัดตั้งในป พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้

1.1 สนับสนนุ การ ศกึษา สงเสริม กจิการ คณะ ในดาน การ ดำเนินงาน ทางวิชาการ และ วชิาชีพ ชัน้สงู การ 

วิจัย และ การ บริการ วิชาการ แก สังคม
1.2 จัดสรร เปน ทุน เพื่อ พัฒนา บุคลากร ของ คณะ วิทยาศาสตร
1.3 ดำเนินการ อืน่ ใด อนั เปนการ สงเสริม กจิการ ของ คณะ หรอื เพือ่ การ ลงทุน  หรอื การ จดั หารายได เขา 

กองทุน
รายได และ ทรัพยสิน กองทุน มาจาก การ บริจาค รายได หรือ ผลประโยชน ที่ มาจาก การ จัด กิจกรรม หรือ การ 

ดำเนินการ ตางๆ ตาม วตัถปุระสงค ของ กองทนุ และ ดอกผล อนั เกดิ จาก ทรพัยสนิ ที ่เปน ทนุ ของ กองทุน กองทุน สงเสรมิ 

กิจการ คณะ วิทยาศาสตร เปน กองทุน ประเภท ที่ กำหนด ให ใชได เฉพาะ ดอกผล หรือ ราย ไดที่ กองทุน นี้ ไดมา เทานั้น 
สวน ตนเงนิ ของ เงนิ กองทนุ หาม ม ิให นำไป ใชจาย ม ีคณะกรรมการ ประจำ คณะ วทิยาศาสตร เปน คณะกรรมการ บรหิาร 

กองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2551  กองทุน มี เงิน ดังนี้
  เงินตน 1,109,000.00 บาท
  ดอกผล 559,907.96 บาท
  รวม 1,668,907.96 บาท

2. กองทุน สงเสริม กิจการ นิสิต คณะ วิทยาศาสตร  จัดตั้ง ใน ป พ.ศ. 2539 โดย มี วัตถุประสงค ดังตอไปนี้
2.1 เพื่อ สงเสริม กิจการ นิสิต และ สนับสนุน การ ทำ กิจกรรม ของ นิสิต
2.2 เพื่อ การ พัฒนา นิสิต
2.3  เพื่อ ชวยเหลือ นิสิต ที่ ประสบปญหา ดาน การเงิน

รายได ของ กองทุน มาจาก เงินบริจาค การ จัด กิจกรรม หารายได และ ดอกผล ของ กองทุน ที่เหลือ จาก การ 

ใชจาย  กองทุน สงเสริม กิจการ นิสิต คณะ วิทยาศาสตร เปน กองทุน ประเภท ที่ กำหนด ให ใชได เฉพาะ ดอกผล หรือ ราย 

ไดที่ กองทุน นี้ ไดมา เทาน้ัน สวน ตนเงิน ของ เงิน กองทุน  หาม มิ ให นำไป ใชจาย
  คณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบดวย
   คณบดี  เปนประธานกรรมการ
   รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  เปนกรรมการ
   ประธานกรรมการนิสิต  เปนกรรมการ
   ประธานนิสิตชั้นปที่ 4  เปนกรรมการ
   หัวหนาสำนักงานเลขานุการ  เปนกรรมการและเลขานุการ
   เจาหนาที่การเงิน  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2551 กองทุนมีเงินดังนี้
   เงินตน 150,000.00 บาท
   ดอกผล 38,711.00 บาท
   รวม 188,711.00 บาท

กองทุน คณะ วิทย า ศาสตร
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กิจกรรมดานการศึกษาดูงานตางๆ

กิจกรรมดานการอบรมประชุม สัมมนาและบรรยายพิเศษ

กิจกรรมดานความรวมมือกับชุมชน

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมดานความรวมมือกับตางประเทศ

กิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมในรอบป



มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ดานการจัดการศึกษา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2550

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ดูงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

วันที่ 28 สิงหาคม 2550

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
วันที่ 26 มีนาคม 2550

กิจกรรมดานการศึกษาดูงานดานตางๆ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนรายงานการประเมินตนเอง”

วันที่ 2 เมษายน 2550

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิทยาศาสตร ประจำป 2550

วันที่ 8 มิถุนายน 2550
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<
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<
<

โครงการประชุมวิชาการ
“ระบบควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร :

การบริหารความเส่ียง”
วันที่ 8 สิงหาคม 2550

โครงการสัมมนาวิชาการ
“กลยุทธการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสเพื่อความสำเร็จ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ”
วันที่ 7 กันยายน 2550

โครงการ คณะวิทยาศาสตร 
“กลยุทธการพัฒนาการเรียนการสอน”

ประจำป 2550 
วันที่ 7 สิงหาคม 2550

โครงการอบรมการใชระบบ Latex
ใหกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและ
อาจารยภาควิชาคณิตศาสตร

กิจกรรมในรอบปี

กิจกรรมดานอบรมประชุม สัมมนา และบรรยายพิเศษ
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งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
ครั้งที่ 24 ประจำป 2550

กิจกรรมดานความรวมมือกับชุมชน
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โครงการอบรมครูชีววิทยา
ครั้งที่ 1/2550

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2550

โครงการอบรมครูชีววิทยา
ครั้งที่ 2/2550

วันที่ 1-2 กันยายน 2550

โครงการอบรมครูชีววิทยา
คร้ังที่ 3/2550

วันที่ 8-9 กันยายน 2550

โครงการเพ่ิมพูนความรูและ
ประสบการณ สำหรับการทำโครงงาน
วิทยาศาสตร ครั้งที่ 5 ประจำป 2550 

วันที่ 7 กรกฏาคม 2550

โครงการประกวดเว็บไซต 
ศูนยกลางการเรียนรู
สำหรับนิสิต-นักศึกษา

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
วันที่ 12 กรกฏาคม 2550

โครงการอบรม
การใชโปรแกรม PHP

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2550



กิจกรรมซายนสัมพันธ
ประจำป 2550

วันที่ 4 สิงหาคม 2550

โครงการเม็ดทรายเสียงทอง
ประจำป 2550

วันที่ 14 กันยายน 2550

งานรับนอง ภาควิชาชีววิทยา
ประจำป 2550

วันที่ 1 กันยายน 2550

กิจกรรมนิสิต
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ตอนรับคณาจารย
จาก Ehime University

พิธีลงนามความรวมมือกับ 
Professor Keshavan NIRANJAN

อาจารยพิเศษของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ.2550

วันที่ 24 กันยายน 2550

<<<<

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ และ สวทช.

รวมกับมหาวิทยาลัยของรัฐอีก 23 สถาบัน
วันที่ 15 มิถุนายน 2550

กิจกรรมในรอบปี

กิจกรรมดานความรวมมือกับตางประเทศ
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พิธีไหวครูคณะวิทยาศาสตร
ประจำป 2550

วันที่ 12 กรกฎาคม 2550

กิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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พิธีทำบุญภาควิชาจุลชีววิทยา
ประจำป 2550

วันที่ 16 กันยายน 2550

งานมุฑิตาจิตแกขาราชการ
ผูเกษียณอายุราชการ

ประจำป 2550

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

“12 สิงหามหาราชินี”
วันที่ 12 สิงหาคม 2550

พิธีไหวครู ภาควิชาชีววิทยา
ประจำป 2550

วันที่ 6 กันยายน 2550

พิธีไหวครูภาควิชาจุลชีววิทยา
วันที่ 30 สิงหาคม 2550

พิธีไหวครู และปฐมนิเทศนิสิต
ระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร

ประจำป 2550
วันที่ 3 สิงหาคม 2550
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