
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีท่ี ๑๕ ฉบบัท่ี ๑๐ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

  

www.sci.buu.ac.th 

  

www.facebook.com/scibuu 

  

        คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ก าหนดจัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
สอวน. ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้และเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าค่ายที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔-๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ 
ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยบูรพา รวม ๕ แห่ง ได้แก่ 
        ๑. สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีนักเรียนจ านวน ๓๗ คน 
        ๒. สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีนักเรียนจ านวน ๓๕ คน 
        ๓. สาขาเคมี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี มีนักเรียนจ านวน ๓๖ คน 
        ๔. สาขาชีววิทยา โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง มีนักเรียนจ านวน ๓๒ คน 
        ๕. สาขาฟิสิกส์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี มีนักเรียนจ านวน ๓๖ คน 
       โดยนักเรียนที่เข้าอบรมดังกล่าว เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดใน ๕ สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ คน และในการอบรมนี้จะมีการสอบคัดเลือก
นักเรียนให้เหลือสาขาวิชาละ ๒๐ คน เพื่อเข้าอบรมในค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป 
       พิธีเปิดจัดเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักเรียนและเปิดโครงการ อาจารย์ปริยา นุพาสันต์ รองคณบดี   
ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน และอาจารย์ผู้ประสานงานสาขาแต่ละโรงเรียนแนะน าสถานที่และข้อปฏิบัติระหว่างการอบรม ทั้งนี้คณะผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย 
 

พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ NEWs 

     เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม CL-601 อาคารปฏิบัติการ
พื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อนุกูล 
บูรณประทีปรัตน์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มเครือข่ายวิจัย 
NANO SEA ในประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการจัด
ประชุมหารือของกลุ่มเครือข่ายวิจัย NF-POGO Alumni Network for Oceans ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (NANO SEA) ซึ่งมีสมาชิกจากประเทศฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิทยาศาสตร์
ทางทะเล และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานวิจัยและการเรียนการสอน 
     โดยมี Dr.Vikki Cheung {Partnership for the Observation of Global Oceans 
(POGO)} จากประเทศอังกฤษ เป็นผู้อภิปรายและน าเสนอความก้าวหน้าและผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์ทางทะเลในรอบปีที่ผ่านมาและประชุมหารือร่างข้อเสนอเพื่อจัดท า
โครงการในปีถัดไป  
     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดโครงการ 
(เว็บไซต์เครือข่าย http://www.nf-pogo-alumni.org/) 
 

    ประชุมหารือของกลุ่มเครือข่ายวิจัย NANO SEA 
 

NEWs 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร 
ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่
นิสิตระดับบัณฑิต ศึกษา เพื่ อ ให้นิสิต ได้ รับทราบแนวทางปฏิบัติ
จรรยาบรรณนัก วิ จัย จรรยาบรรณสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคน แนวทางการท าวิจัยใน
งานวิทยาศาสตร์ที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีอันตราย
และเช้ือจุลินทรีย์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ บรรยายเรื่อง 
“การใช้สารเคมีอันตรายและการลดความเสี่ยงเพื่อสิ่งแวดล้อม” ผศ.ดร.ชูตา 
บุญภักดี บรรยายเรื่อง “แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย การเสนอขอ
พิจารณาจริยธรรมวิจัย และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์” รศ.พรรณิภา ศิริเพิ่มพูล บรรยายเรื่อง “การใช้เช้ือจุลินทรีย์
ในการทดลอง” และ ดร.กาญจนา พิบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคน” 
ทั้งนีไ้ด้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็น
ประธานเปิดโครงการ 

   โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา NEWs 

   การวางแผนการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
ส าหรบันิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

NEWs 

      คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
และการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา” ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในโครงการครู 
สควค. รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษามากขึ้น 
และเพื่อเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งตลอดการอบรมเป็นการบรรยายภาษาอังกฤษทั้งหมด  
     โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ วัน ได้แก่ วันที่ ๑๒ และ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยายอาคาร
ปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดารณี ภุมวรรณ และทีมงาน 
ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติและทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง 
“ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา” Professor Dr.Frederick W.H.Beamish ภาควิชาชีววิทยา 
บรรยายเรื่อง “การวางแผนการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์” และ ผศ.ดร.จันทร์พนิด สุระศิลป์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา
นานาชาติและทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายและฝึกอบรมปฏิบัติการเรื่อง 
“การวางแผนการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์” ซึ่งมี ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บ ารุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
เป็นผู้สรุปประเด็นและตอบข้อซักถาม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 
 
 

    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง พร้อมด้วยฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เมทโธรห์ม 
สยาม จ ากัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดค่า 
pH..ทฤษฎีและการใช้งาน เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ 
ห้องประชุมน้ าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร โดยวิทยากร
จากบริษัท เมทโธรห์ม สยาม จ ากัด เพื่ อให้ความรู้ด้าน
ทฤษฎีการวัดค่าพีเอช และเทคนิคในการใช้งานเครื่องมือ 
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ (นิสิตและนักวิทยาศาสตร์) สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยดูแล
รักษาเครื่องมือให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น ทั้งนี้ได้เกียรติจาก     
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บ ารุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
เป็นประธานเปิดโครงการ  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดค่า pH..ทฤษฎีและการใช้งาน NEWs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โครงการการจัดการเรียนการสอนทางเคมีผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา           NEWs 

ปฐมนิเทศนิสิตโครงการ สควค. รุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  NEWs 

โครงการเสวนาการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (TQF) NEWs 

    

     เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม CL-201 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศ
นิสิตโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) รุ่นที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
     ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นศูนย์โครงการ สควค. และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ส่งเสริมให้มีโครงการ สควค. นั้น ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโครงการ สควค. รุ่นที่ ๒ และได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่โครงการ สควค. รุ่นที่ ๒ เพื่อให้นิสิต
ใหม่ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา ความเป็นอยู่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน/ การท าวิทยานิพนธ์  การลงทะเบียนเรียน 
ระเบียบการต่างๆ รวมถึงรับทราบในเรื่องการประกันคุณภาพกับการศึกษา อีกทั้งพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
     ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ ดร.ศิริพรรณ บรรหาร กล่าวรายงานและบรรยาย “การเรียนการสอน
และการท าวิจัย” และ ดร.ทรงกลด สารภูษิต บรรยาย “นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” ทั้งนี้มีหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และกรรมการหลักสูตร เข้าร่วม
ต้อนรับและช้ีแจงเกี่ยวกับหลักสูตรด้วย 
 

     

     เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเสวนาการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล 
ผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้อมตะนคร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บรรยายและทบทวนความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ในการ
จัดท า มคอ.๓ มคอ.๕ และ มคอ.๗ ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบ TQF และให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

 

 

 

  

     ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานพิธีสมโภชน์องค์พระกฐิน

พระราชทาน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ และฟังบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗  
ณ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา “ศาสตราจารย์ประยูร 
จินดาประดิษฐ์” โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้อัญเชิญองค์พระกฐิน
พระราชทานพร้อมเครื่องบริวารประดิษฐาน ณ บริเวณด้านหน้า
อาคาร ๕๐ ปีฯ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ท าบุญและมีส่วนร่วมในงาน 
ก่อนจะน าไปถวายพระสงฆ์ที่จ าพรรษา ณ วัดอุทกเขปสีมาราม 
(วัดน้ า) ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 
๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ต่อไป 

   ร่วมงานพิธีสมโภชน์องค์พระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ NEWs 

     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน
ทางเคมีผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา” เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้อง CL-201 อาคารปฏิบัติการ
พื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้กับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษาในโครงการ สควค. รุ่นปี
การศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ รวมถึงนิสิตเก่าของหลักสูตรและนิสิตระดับปริญญาตรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนิสิตดังกล่าวมีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เรียกว่า สะเต็มศึกษา 
และเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนิสิตในหลักสูตรฯ ให้เป็นบุคลากรครูที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
และเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
     ทั้งนี้วิทยากรได้รับเกียรติจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ได้แก่ ดร.อภิสิทธ์ิ ธงไชย บรรยายเรื่อง “สะเต็มศึกษา” อาจารย์ศานิกานต์ เสนีวงศ์ กิจกรรมเรื่อง 
“ช่วยเหลือนกเพนกวิน” และ ดร.วันชัย น้อยวงศ์ กิจกรรมเรื่อง “อุปกรณ์ดักกุ้งฝอย” และได้รับเกียรติจาก 
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บ ารุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจผู้บริหาร NEWs 

 อาจารย์ปริยา นุพาสันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายรัฐกาล จันทรศร และ น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช สังกัดส านักงานคณบดี     
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
(อพวช.) กรุงเทพฯ 

 ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บ ารุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ – อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๙  ประจ าปี ๒๕๕๗ (The 9th CRISU-CUPT 
International Conference 2014) ในหัวข้อเรื่อง “Enhancing Indonesian and Thai Education Systems Compatibility towards ASEAN Community” วันที่ 
๒๘ – ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซนเตอร์ จ.ขอนแก่น 

 

   แนะน าบุคลากรใหม่ NEWs 

ชื่อ-สกลุ    นายภัทราวธุ  ไทยพิชิตบูรพา  
ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ ดร. 
สังกัด    ภาควชิาวาริชศาสตร์   
ประวัติการศึกษา  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ชื่อ-สกลุ    นายชาติชาย  มาลาพงษ ์

ต าแหน่งปัจจุบัน   นักวิทยาศาสตร ์
สังกัด    ส านักงานจัดการศึกษา   
ประวัติการศึกษา   วท.บ. (เคมี)  

  มหาวิทยาลัยบรูพา   

ชื่อ-สกลุ    น.ส.จิดาภา  จิตประสงค์ 

ต าแหน่งปัจจุบัน   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
สังกัด    ส านักงานจัดการศึกษา   
ประวัติการศึกษา   กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)   

  มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

ชื่อ-สกลุ    น.ส.พรพรรณ  สีลาผอง 
ต าแหน่งปัจจุบัน   นักวิทยาศาสตร ์
สังกัด    ส านักงานจัดการศึกษา   
ประวัติการศึกษา   วท.บ. (เคมี)   

  มหาวิทยาลัยบรูพา   
 

    ประชุม/ อบรม/ สัมมนา ต่างประเทศ NEWs 

 ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมฝึกอบรมและท าวิจัยในหัวข้อ Using Ecological Modeling to predict habitat suitability of native 
species compered to invasive species ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน - ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕  ณ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย 

 ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุม NF-POGO Alumni Hetwork meeting and World Research and Innovation 
Congress ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  

 

    ประชุม/ อบรม/ สัมมนา ในประเทศ NEWs 

 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ครั้งที่  ๓๙/๒๕๕๗ วันที่ ๓ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๗ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ 

 ดร.ทรงกลด สารภูษิต สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว . เรื่อง “การศึกษาการ  
เร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์” ในการประชุมวิชาการประจ าปี Annual Symposium of TRF Team Building Grant (Senior Scholar) “Enzyme Catalysis” วันที่ 
๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ 

 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะการท างานด้านการฝึกอบรมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และ
การควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ส านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ 

 รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ 
ส านักพระราชวัง พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพฯ 

 ดร.วรพรรณ จันทร์ดี พร้อมด้วย ดร.บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมทางวิชาการในการจัดการแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๖ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อาคารปฏิบัติการ สสวท. กรุงเทพฯ 

 ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลการด าเนินการศึกษางานวิจัยร่วมกับบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ ดอินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง) วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ส านักงานบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จ ากัด จ.ระยอง 

 ผศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข พร้อมด้วย ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ ดร.แวววลี โชคแสวงการ และนิสิตสังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการน า
ความรู้ทางชีวเคมีไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม งานวิจัยพื้นฐาน และการพัฒนาอุตสาหกรรม วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์  
แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากัด กรุงเทพฯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 

 ดร.สมชาติ แม่นปืน สังกัดภาควิชาชีวเคมี พร้อมด้วย ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผศ.ดร.จอมใจ สุกใส และ ดร.การะเกด เทศศรี สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมใน
งานประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีอาวุโส สกว.” ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๒๓ – ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี 

 ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

 ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ ตุลาคม  
พ.ศ.๒๕๕๗ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ ๒ วันที่ วันที ่๒๙ – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗  
ณ โรงแรมมารวยการเด้นส์ กรุงเทพฯ 

 ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา พร้อมด้วย ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานโครงการ
ติดตามผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบระดับนักเรียน ประจ าปี ๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมจัสมิน รีสอร์ท พระโขนง กรุงเทพฯ 

 

    ประชุม/ อบรม/ สัมมนา ในประเทศ (ต่อ) NEWs 

 ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ให้กับ น.ส.ณัฐชนก บุญอนันธนสาร  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เพื่อให้ค าปรึกษา/แนะน า และดูแลในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุรี จ.ชลบุรี 

 ดร.อนุตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ในการสอนรายวิชา  BIT 661 Nanobiotechnology ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 

 ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายประสาร อินทเจริญ นักศึกษาระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี วันที่ ๒ - ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ     
ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

 ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์  ให้กับ น.ส.วริศรา ลัทธิวงศ์กร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวข้อเรื่อง “การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธ์ุยีสต์เพื่อประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอลจากน้ าทิ้งระหว่างกระบวนการผลิตแป้ง
มันส าปะหลัง” (SELECTION AND STRAIN IMPROVEMENT ON BIOETHANOL PRODUCTON FROM CASSAVA STARCH MANUFACTURING 
WASTEWATER  วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

 ดร.สมชาติ แม่นปืน สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Enzymatic properties of aldolase from p-hydroxyphenylate degrading 
opreron” วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ 

 ดร.ทรงกลด สารภูษิต สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Mechanism-based Inactivation of Cytochrome P4502A6 and 2A13 
by Rhinacanthus nasutus constituents”  วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ 

 ผศ.ดร.อัมพร ทองกู้เกียรติกูล สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายท่ี ๑ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗  
ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยอง 

 อาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการ หัวข้อ “การใช้โปรแกรม R เพื่อ
การวิจัย” วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 

 ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ ๑๗ - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 
 ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรม BOBLME ในหัวข้อ Scientific Support to LCM Implementation 

in Chonburi วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง ม.บูรพา จ.ชลบุรี 
 ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนกลยุท ธ์ทางการเงิน วันที่  

๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
 

    อาจารย์พิเศษ / วิทยากร / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ NEWs 

http://www.sci.nu.ac.th/src/7/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการค่ายวิชาการโรงเรียนสตรสีมุทรปราการ NEWs 

     เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม SD-506 และห้องปฏิบัติการ SD-103, SD-311, SD-312 คณะวิทยาศาสตร์ โดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
จัดโครงการบริการวิชาการ “บูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการ” ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๗๙ คน จากโรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน อีกทั้งสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดี
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งกิจกรรมทั้งการบรรยายและการฝึกปฏิบัติเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ แพลงก์ตอนพืช (ศึกษาชนิดและโครงสร้างของสาหร่ายในแหล่งน้ าซึ่ง
เป็นอาหารของสัตว์หน้าดิน) กลุ่มที่ ๒ หน้าที่ของราก (ศึกษาการท างานของรากในการคัดแยกและดูดซึมสารอาหาร) และ กลุ่มที่ ๓ พืชหลอดแก้ว (ศึกษาการงอกของ
เมล็ดโดยอาศัยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช) วิทยากรโดย ดร.สลิล ช้ันโรจน์ ดร.นิตยา ไชยเนตร และคณะ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ด ร.นวศิษฏ์ รักษ์บ ารุง       
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

ส ำรองที่นั่งโทร. 

0-3810-3157 หรือ 0-3810-3014 

www.sci.buu.ac.th 
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