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และ

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-203
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ อ ง “การบริ ห ารจั ด การและดู แ ลเว็ บ ไซต์ ภ าควิ ช า/
หน่วยงาน ด้วยโปรแกรม Joomla 3.2 : สาหรับผู้ดูแลระบบ”
ให้กับบุคลากรของภาควิชาและส่วนงานในคณะวิทยาศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดี
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
และ ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยบู รพา และที ม เป็ นวิ ทยากร
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของ
โปรแกรมและสามารถใช้งานเว็บไซต์ภาควิชา/ หน่วยงาน
สาหรับการเป็นผู้ดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้กับบุคลากรในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อีกทางหนึ่งด้วย

News
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 1st International Conference on Herbal and Tradittional Medicine (HTM2015) วันที่ ๒๘ – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๔ วันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
ณ โรงเรียนมะยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน (โครงการ วมว.) วันที่ ๖ – ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา ผู้แทนคณบดีเข้าร่วมประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา – งาม
ครั้งที่ ๒ (๑/๒๕๕๘) วันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
 ดร.ศิริพรรณ บรรหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี และ ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น สังกัด
ภาควิชาเคมี เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Human Subject Protection Course” วันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ
 อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมวางแผนการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนและยกระดับผลงานวิจัยบัณฑิต
พสวท. สู่สาธารณชน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคารปฏิบัติการ สสวท. กรุงเทพฯ
 อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมหารือความคืบหน้า
โครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) กรุงเทพฯ

News
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้ อบังคั บสภาวิ ชาชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการ
ควบคุมมลพิษ พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
 น.ส.วรนาฎ จงโยธา สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมสัมมนาผู้ถือใบอนุญาตและหนังสือรับการจดแจ้งตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ วันที่ ๒๙ – ๓๐
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
 อ.นุชจรินทร์ แกล้วกล้า เข้าร่วมประชุ มในกิจกรรมเนื่องในวันชุ่มน้าโลก ประจาปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อเรื่อง “พื้นที่ชุ่มน้าเพื่ออนาคต” วันที่ ๑ – ๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี
 ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล พร้อมด้วย ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมประชุมนาเสนอผลงานในการประชุมทาง
วิชาการ ครั้งที่ ๕๓ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นต่อโครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ ๔
ของ บรัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จากัด จังหวัดชลบุรี วันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
 ดร.วรพรรณ จันทร์ดี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมทางวิชาการในการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ วันที่
๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคารปฏิบัติการ สสวท. กรุงเทพฯ

News
 ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลอภัยภูเบศร สวนสมุนไพรและศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพภาคประชาชนด้าน
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
 ดร.จริยาวดี สุริยพันธ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้ าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้า” วันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ กรมประมง ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมกระบวนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ (สาหรับเจ้าหน้าที่สอบ) วันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๗ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
 ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ หอ
พรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
 ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่ว มอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ.แพร่
 ดร.สามารถ สายอุต สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขึ้นสู่อันดับโลก
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ม.บูรพา วข.สระแก้ว จ.สระแก้ว
 ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “อนุกรมวิธานของปะการัง การสารวจประชาคมปะการังและ
โรคปะการังในภูมิภาคอาเซียน” วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต
 ดร.จริยาวดี สุริยพันธ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ๒ “สถิติสาหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ : การวิเคราะห์ข้อมูล”
วันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 อ.นุชจรินทร์ แกล้วกล้า สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดสรรและการระดมทรัพยากร การเงินด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

News
 ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Performance Model of Sustainable Supply
Chain Management : The Structural Equation Model ในการประชุมวิชาการ The 4th Annual International Conference on Sustainable Energy
and Environment Science วันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์

News
 ดร.สุทิน กิ่งทอง สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้คาชี้แนะและประเมินคุณภาพโครงการนักเรียน ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการนาเสนอ
โครงงานของนักเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสระแก้ว
จ.สระแก้ว
 ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการ “Teaching in the University Context : ครูเพื่อศิษย์ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ครั้งที่ ๑” ระยะที่ ๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : กระบวนการเรียนการสอนของครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ วันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์
 ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ไพลิน ศรีสุรัติสิริ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเคมี
อินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
 ดร.ศิริพรรณ บรรหาร สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “การตอบสนองทางสรีรวิทยาของถั่วเหลืองเมื่อปลูกนาภาพดินอิ่มด้วยน้า”
ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
 ผศ.ดร.สินีนาฎ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายนราศักดิ์ อุ่ยวิรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน
สังกัด
ประวัติกำรศึกษำ

ดร.สามารถ สายอุต
อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
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ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงเรียนมัธยม
พระราชทานนายาว ตาบลท่ากระดาน อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน สามารถนาความรู้ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ ฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักคุณค่าของสภาพแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้วย โดยมีกิจกรรมนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภาควิชาต่างๆ กิจกรรมบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เกม และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
และพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ร.ต.อ.เจริญ บุราณรมย์ ผู้อานวยการโรงเรียนฯ กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

