
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢‹ÒÇ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� »‚·Õè ñõ ©ºÑº·Õè ö »ÃÐ¨íÒà ×́Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ ¾.È.òõõ÷ 

 

www.sci.buu.ac.th 

 

www.facebook.com/scibuu 

 

     ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุภาพร สมีนอย สังกัดภาควิชาเคมี เขารับรางวัลใน
พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ (ระดับ
ปริญญาเอก) ประจําป ๒๕๕๖ รางวัลระดับดี  เร่ือง  “การพัฒนาวิธีวิเคราะหเพ่ือ
ประเมินระดับภาวะเครียดออกซิเดช่ันที่เปนผลจากละอองลอยบรรยากาศ” จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร เขารับรางวัล “วันนักประดิษฐ” ประจําป ๒๕๕๗ 
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     เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หองประชุมน้ําใจซายน 
(SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร โดยฝายทรัพยากร
บุคคล จัดโครงการจัดการความรูด านบริหารจัดการ เ ร่ือง 
ความกาวหนาตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน ใหกับบุคลากร
สายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร รวมกวา ๗๐ คน ไดรับเกียรติ
จาก ดร.ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา จากสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบูรพา เปนวิทยากรและรวมแบงปนความรู ประสบการณ
ในการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความกาวหนาตามสายงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน และไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร กลาวเปดโครงการ โดยมีคณะผูบริหารรวม
รับฟงในโครงการดวย ทั้งนี้เพ่ือใหบุคลากรสายสนับสนุนมีความเขาใจ
และเกิดแนวทางปฏิบัติในการสรางความกาวหนาตามสายงาน 
 

KM ความกาวหนาตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หองประชุม SD-502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตรรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของคณะตามตัวบงช้ีองคประกอบคุณภาพในรอบปการศึกษาที่ผานมา 
ใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จาก
คณะกรรมการผูตรวจประเมินฯ โดยมี รศ.ดร.ลิลล่ี กาวีตะ ประธานกรรมการ รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน, ดร.แววตา ทองระอา, ดร.ภัทราวดี 
มากมี กรรมการ ดร.นภาพร เลียดประถม และ ดร.ภาณุวัฒน ดานกลาง ผูฝกประสบการณฯ มีผูบริหาร หัวหนาภาควิชา คณาจารย บุคลากร 
ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี เขารวมช้ีแจงและรับฟงผลการประเมิน ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 

คณะวิทยาศาสตรรับการตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
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ระหวางวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หองประชุม SD-506 อาคารสิรินธร 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิทยาศาสตรเพ่ือส่ิงแวดลอมโลก (โครงการ 
GLOBE) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกับคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบตามแนวการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ (โครงการติดตามและพัฒนางานวิจัยดานวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ) 
ใหกับครูจากโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา ๑๒ แหง ไดแก   
  ๑. โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จ.ชลบุรี  
  ๒. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี 
  ๓. โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธา จ.ชลบุรี  
  ๔. โรงเรียนวัดราษฎรสโมสร จ.ชลบุรี  
  ๕. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี  
  ๖. โรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี  
  ๗. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม  
  ๘. โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชน ศาลายา จ.นครปฐม  
  ๙. โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม  
  ๑๐. โรงเรียนวัดดอนหวาย จ.นครปฐม  
  ๑๑. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม  
  ๑๒. โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคล จ.นครปฐม  
  และครูจากโรงเรียนในกลุมเครือขายวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ (ESS)   

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถของครูผูสอนและนักเรียนในการ
ศึกษาวิจัยดานภูมิอากาศและปญหาส่ิงแวดลอมดวยการบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตรตามแนวทางสะเต็มศึกษา ไดรับเกียรติจาก ดร.ปกรณ 
สุปนานนท และ ผศ.ดร.คมกฤตย ชมสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
เปนวิทยากร และ ดร.นวศิษฏ รักษบํารุง รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เปนประธาน
กลาวเปด 

 

โครงการอบรมครูวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบตามแนวการเรียนรูสะเต็มศึกษา ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗

ดร.ปกรณ สุปนานนท 

ผศ.ดร.คมกฤตย ชมสุวรรณ  

     เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หองประชุม SD-502 
อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการของคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ ๑ ในหัวขอ “ระบบบริหาร
จัดการสูความเปนเลิศ” ใหกับผูบริหาร หัวหนาภาควิชา และหัวหนางาน
สายสนับสนุน ไดรับเกียรติจาก ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝาย
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปน
วิทยากรบรรยายในเรื่อง “กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการองครวม”, 
“คานิยมองคกรสูความเปนเลิศ”, “กระบวนการจัดการสูความเปนเลิศ” 
และ “แนวทางการดําเนินงานเพื่อบริหารการเปล่ียนแปลง” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงหลักการทางการบริหารจัดการองคกรตาม
แนวคิดทฤษฎีในมิติตางๆ โดยใชหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาระหนาที่และบทบาทของผูบริหาร
ในการประยุกตใชหลักเกณฑการบริหารใหสามารถวัดผลไดอยางเปน
รูปธรรม ทั้งพัฒนาความคิดและพฤติกรรมใหมีทักษะในการแกปญหาและ
ตัดสินใจทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางเหมาะสม 

การบริหารและการจัดการของคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝายบรหิารยุทธศาสตรและมาตรฐานการศึกษา เขารวมอบรม “โครงการบริหารวิชาการหลักสูตร : การประยุกตใชระบบ
จัดการประชุม (E-Meeting) เพื่อสําหรับเก็บและคนหาขอมูลหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา” วันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อาคาร
นวัตกรรม ๕๐ ป ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมดวย ดร.นวศิษฎ รักษบํารุง รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เขารวมประชุมเผยแพรนโยบาย
สงเสริมความปลอดภัยของหองปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมมารวย การเดน 
บางเขน กรุงเทพฯ 

• ดร.นวศิษฎ รักษบํารุง รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เขารวมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป           
ม.สงขลานครินทร จ.สงขลา 

• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร  เขารวมประชุมคณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
ณ โรงแรมเจาหลาวทอแสงบีช จ.จันทบุร ี

• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร เขารวมประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรในเครือเทา – งาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗    
ณ คณะวิทยาศาสตร ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 

 

 ภารกิจผูบริหาร

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ตางประเทศ 

 • ดร.นรินทรรัตน คงจันทรตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร เขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง The effect of climate change and marine 
environmental variables on coral reproductive pattern in Rayong Province,Thailand. วันที่ ๒๒ – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ 
เมือง Pingtung, Kaosiung ประเทศไตหวัน 

 

• ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทําแผนยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของการทาเรือ
แหงประเทศไทย ภายใตการศึกษาและวิเคราะหโครงการตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖ วันที่ ๒๘  
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ทาเรือแหมลฉบัง จ.ชลบุรี 

• ดร.พัชรนันท อมรรัตนพันธ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา พรอมดวย ดร.ยุภาพร สมีนอย สังกัดภาควิชาเคมี เขารวมประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๙ เพื่อแสดงผลงานวิจัยของบัณฑิต พสวท. เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ป วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ 
ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

• ดร.ปยะพร ณ หนองคาย สังกัดภาควิชาเคมี เขารวมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมงาน MARRO 2014 ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๓  
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

• ดร.นรินทรรัตน คงจันทรตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นในโครงการ “แหลงดําน้ําลึกที่สําคัญของประเทศไทยและ
มาตรฐานกิจกรรมดําน้ําของประเทศไทย” วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพฯ 

• นายกมล สมพันธุ พรอมดวย นายนิวัฒน วงษพยัคฆ สังกัดภาควิชาเคมี เขารวมอบรมการสรางส่ือการเรียนการสอนออนไลน  “เทคนิคการสรางแบรนด
สินคาใหนาสนใจดวย Photoshop และการประชาสัมพันธแนวใหม” วันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  ณ สํานักคอมพิวเตอร ม.บูรพา จ.ชลบุร ี

• รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร พรอมดวย ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน และ ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร เขารวมประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล ครั้งที่ ๔ วันที่ ๙ – ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.สงขลานครินทร จ.สงขลา  

• ผศ.ดร.นิรันดร วิฑิตอนันต สังกัดภาควิชาฟสิกส เขารวมประชุมหารือแผนการจัด SPC2015 วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อาคารพญาไท ชั้น ๒๒ 
กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร  เขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยสงเสริมการวิจัยคณิตศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 
๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

• น.ส.จิตตรัตน เอี่ยมเอก สังกัดสํานักงานคณบดี เขารวมอบรม “การใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และจัดเก็บเอกสาร” วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๗ ณ อาคารศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

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

 • ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร เขารวมประชุมพิจารณารางขอสอบคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ วันที่ ๒๔ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อาคารอํานวยการ สสวท. กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ สําหรับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.เกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 

• ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร เขารวมอบรมเทคนิคการจัดจําแนกสาหรายและแพลงกตอนเบ้ืองตน วันที่ ๒๕ – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 

• รศ.ดร.วีรพงศ วุฒิพันธุชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร เขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อของงบประมาณเงินรายได  
ประจําป ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมบางกอกเลส กรุงเทพฯ 

• นางนวรัตน ปราชญเปรื่อง สังกัดภาควิชาชีววิทยา พรอมดวย น.ส.เพ็ญศรี สุวรรณมณี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร เขารวมอบรมหลักสูตร       
“การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสาร และการทําลายเอกสาร” วันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  ณ สํานักบริการวิชาการ ม.บูรพา จ.ชลบุรี   

• นางศิวไลซ คนฉลาด พรอมดวย น.ส.สิริมาส คําเสียง สังกัดสํานักงานคณบดี เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครือขายและแลกเปล่ียน
ประสบการณเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมธํารง บัวศร ีม.บูรพา จ.ชลบุรี   

 

อาจารยพิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ 

 • ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๔  
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะครุศาสตร มรภ.สวนดุสิต กรุงเทพฯ 

• ดร.ยุภาพร สมีนอย สังกัดภาควิชาเคมี ไดรับเชิญเปนวิทยากรคายอบรมเตรียมความพรอมวิชาเคมี เพื่อเตรียมความพรอมกอนเดินทางไปแขงขัน
ตางประเทศของผูแทนประเทศไทย วิชาเคมี วันที่ ๒ – ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  ณ คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ไดรับเชิญเปนวิทยากรพิเศษบรรยายใหแกนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ – ๖ วันที่ ๕, ๑๒, ๑๙ และ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเบจมราชรังสฤษฎ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ 
๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี  

• ดร.นิตยา ไชยเนตร พรอมดวย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรับเชิญเปนวิทยากรอภิปลายกลุม เรื่อง ปญหาการ
ดําเนินการของหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพในสถานศึกษา วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี 

• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่  
๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี 

• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ สังกัดภาควิชาฟสิกส ไดรับเชิญเปนวิทยากรพิเศษใหความรูแกครูสายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร วันที่ ๑๘ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา จ.ระยอง 

• ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับเชิญเปนวิทยากรกิจกรรมโครงการอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตรกาวไกลในอาเซียน ใหกับนักเรียน
มีความเปนเลิศทางคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนขาณุวิทยา จ.กําแพงเพชร 

• ดร.สวามินี ธีระวุฒิ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนวิทยากรโครงการวิพากษรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR) คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแกว จ.สระแกว 

• ผศ.ดร.จงกลณี จงอรามเรือง สังกัดภาควิชาเคมี เขารวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ของ นายเสริม สุรพินิจ นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เรื่อง “ฤทธ์ิยังยั้งไลพ็อกซีจีเนสของสทิลบีนอยสจากรากพลวง Dipterocarpus tuberculatus” วันที่ ๒๓ มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

• รศ.ดร.สุรสิงห ไชยคุณ สังกัดภาควิชาฟสิกส ไดรับเชิญเปนวิทยากรในโครงการอบรมการนําผลงานวิจัยสูการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร วันที่ ๒๕  
มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มรภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

• รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร  ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล กรุงเทพฯ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยพิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ตอ) 

 • ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเรื่อง  “การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน   
การสอนและการวิจัย” วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ – ๒๗ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี 

 

๖ 

   เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หองประชุม SD-502 
อาคารสิรินธร ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ จัดโครงการระดมความคิดเห็น
และแลกเป ล่ียนเ รียนรู เกี่ยวกับการวิ จัย (KM) เ ร่ือง การเ ขียน
โครงการวิจัยเพ่ือการนําไปใชประโยชน คร้ังที่ ๑ ใหกับคณาจารยภายใน
คณะ โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธาน
กลาวเปด วิทยากรไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิรันดร วิทิตอนันต สังกัด
ภาควิชาฟสิกส บรรยายการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือนําไปใชประโยชน และ 
ดร.ทรงกลด สารภูษิต สังกัดภาควิชาชีวเคมี บรรยายสรุปประเด็นแนว
ทางการสังเคราะหงานวิจัยเพ่ือนําไปใชประโยชน ทั้งนี้การจัดโครงการ
ดังกลาววัตถุประสงคเพ่ือแลกเปล่ียนความรู แนวทางและประสบการณใน
การเขียนโครงการวิจัยเพ่ือการนําไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดการความรู เรื่อง การเขียนโครงการวิจัย 
เพ่ือการนําไปใชประโยชน ครั้งที่ ๑ 

ผศ.ดร.นิรันดร วิทิตอนันต  ดร.ทรงกลด สารภูษิต  

      เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยและวิทยานิพนธดานวิทยาศาสตร
ศึกษา : กรณีตัวอยางจากฟสิกสศึกษา ณ Brookside Valley 
Resort จังหวัดระยอง ใหกับคณาจารย, ประธานหลักสูตร โดยไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณสําหรับศูนยในโครงการ สควค. จากสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือใชในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของศูนยผลิตขาราชการครู ในดานการศึกษา 
เสริมสรางความแข็งแรงในการผลิตบุคลากรเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธใน
หัวขอทางการศึกษา โดยการบรรยายเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา รวมทั้งเปนการทําความเขาใจใหอาจารย
ในหลักสูตรนั้นๆ สามารถเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แผน ก ไดยางมี
ประสิทธิภาพ ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล และ ผศ.ดร.
นฤมล เอมะรัตต ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เปนวิทยากรบรรยาย  

การวิจัยและวิทยานิพนธดานวิทยาศาสตรศึกษา : 
 กรณีตัวอยางจากฟสิกสศึกษา 

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

