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ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิน้ : การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขวั้ โลก ตามแนวพระราชดาริฯ
สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี
ทรงมีพระราชดาริให้นักวิจัยไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้ว
โลกร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสานงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศไทย โดยสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ ายเลขานุ ก ารโครงการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชด าริส มเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สวทช.
แ ล ะ Chinese Arctic and Antarctic Administration (CAA) สั ง กั ด
สานักงานบริหารกิจการทางทะเล เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ขั้วโลก ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยขั้วโลกตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ฝ่ ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับคณะทางาน
ซึ่ งประกอบด้วยนักวิชาการที่มีความเชี่ ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ทา
การคัดเลือกนักวิจัยไทยและถวายรายชื่ อเพื่ อขอพระราชวินิจฉั ย จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ซึ่ งทรงมีพระราชวินิจฉัยให้ ผศ.ดร.อนุกูล บู รณประทีปรัตน์ ภาควิชา
วาริ ช ศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู รพา เดิ น ทางไป
ศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสารวจทวีปแอนตาร์กติกในครั้งนี้ และทาง CAA
ได้มีจดหมายตอบรับการเข้าร่วมเดินทางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
โดย ผศ.ดร.อนุกูลฯ ได้เดินทางไปร่วมประชุ มประสานงานในวันที่
๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ กรุ งปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อเตรียมการเดินทางไปศึกษาวิจัย ณ สถานีวิจัย Chinese Antarctic
Zhongshan Station ร่วมกับคณะสารวจทวีปแอนตาร์กติกจีน ครั้งที่ ๓๑
และลงเรือสารวจ Xuelong ขณะกาลังจอดเทียบท่าก่อนการสารวจทาง
ทะเลที่เมือง Hobart ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๘ และขึ้นจากเรือภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่เมือง Freemantle
ประเทศออสเตรเลีย วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมร่วมเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๖๐ ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบู รพาด้วย โดย ผศ.
ดร.อนุ กู ล ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ดั ง กล่ า วเสร็ จ สิ้ น และเดิ น ทางกลั บ มา
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบู รพาแล้ว

นักเรียนโครงการ วมว. ได้รบั รางวัลในกิจกรรม 5th SCiUS Forum

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน – ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี ๕
โครงการสนั บ สนุ นการจั ด ตั้ งห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย น โดยการก ากั บ ดู แ ลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) รุ ่นที่ ๑ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบู รพา
โดยการกากับดู แลของคณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยบู รพา เข้าร่ วมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม 5th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา โดยนักเรียนโครงการ วมว. ของศูนย์มหาวิทยาลัยบู รพา ได้ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดทั้งในแบบ Oral และ Poster และได้รับรางวัลต่างๆ จาก คุณคนึงนุช พิมพ์อุบล
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม ๓ รางวัล ดังนี้
๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ แบบโปสเตอร์ นายศรัณย์
สาสุข โครงงาน "เลขฐานกับมายากพ่"" ภายใต้การดูแลของ ดร.รั ชนิกร ชลไชยะ ภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา
๒. รางวัลโปสเตอร์ยอดนิยม นายบวรพล หนูอ่ิม โครงงาน "การประเมินคุณภา่
นา้ เชื ้อสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมขนาดใหญ" ในสวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว" ภายใต้การดูแลของ ดร.จันทิมา
ปิ ยะพงษ์ ภาควิชาชี ววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การนาเสนอแบบปากเปล่า (ภาษาอังกฤษ) สาขา
ฟิ สิก ส์แ ละดาราศาสตร์ นางสาวสุภิญญา พู ลเพิ่ม โครงงาน "การศึกษาการสะท้อนและ
ดูดกลืนแสงของดวงจันทร์โดยใช้ลักซ์มิเตอร์" ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.สาเภา จงจิตต์
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา

โครงการการพัฒนาการบริหารงานเพื่อมุ ง่ สูอ่ งค์กรที่เป็นเลิศ ระยะที่ ๑

คณะวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสาคัญของบุ คลากรสายสนับสนุนให้มีหลักการบริหารจัดการ มุ ่งเน้นเพิ่มพู นความรู ้ ทักษะและความสามารถเชิ งพฤติกรรม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้บริหาร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุ คลากรให้ มีขีดความสามารถผ่านการเรียนรู ้และพัฒนาให้องค์กรประสบความสาเร็จ
จึงได้จัดโครงการการพัฒนาการบริหารงานเพื่อมุ ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ระยะที่ ๑ : การจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ สานักงานคณบดี ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ลันตาแซนด์รีสอร์ทแอนด์สปา อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีคณะผู ้บริหาร หัวหน้างานและผู ้แทนฝ่ าย สัมมนาร่วมกัน
โดยมีกิจกรรมการนาเสนอผลการดาเนินงานของแต่ละฝ่ ายในปี ท่ีผ่านมา, จัดทา SWOT Analysis การดาเนินงานของสานักงานคณบดีและสานักงานจัด
การศึกษา, รับฟั งบรรยาย “การพัฒนาการบริหารงานเพื่อมุ ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ซุ กรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เป็นวิทยากรบรรยาย, การระดมความคิดจัดทากลยุ ทธ์ในปี ถัดไป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓), จัดทาแผนและโครงการ
เพื่อตอบสนองกลยุ ทธ์ พร้อมตัวชี้ วัดความสาเร็จของโครงการ และนาเสนอกลยุ ทธ์ แผนงาน โครงการ โดยตัวแทนสายสนับสนุนและตัวแทนผู ้บริหาร
ทั้งนี้เพื่อการจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ สานักงานคณบดี และเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของการบริหารในการจัดการสมัยใหม่
รวมทั้งมีทักษะในการบริหารจัดการ มีศักยภาพในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร อีกทั้งเพื่อสร้างโอกาสได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุ คลากรในหน่วยงานด้วย

ข"าวหนังสือ่ิม่์ : บุ คลากรได้รบั เชิ ญเข้าร่วมการเสวนา “กระบวนการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ”

ดร.ถนอมศักดิ์ บุ ญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเป็นกรรมการองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ได้รับเชิ ญเข้าร่วมการเสวนา “กระบวนการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ : ควรมีการปฏิรูปในเรื่องใดบ้า ง” เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ
โรงแรมสุโกศล เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ ซึ่ งจัดโดยสานักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา สภาวิชาชี พวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) โดยมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรเอกชน และผู ้ทรงคุณวุ ฒิ ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น อาทิ ศ.ดร.เปี่ ยมศักดิ์ เมนะเศวต ประธานกรรมการ
องค์ ก ารอิ ส ระด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ นางรสริ น อมรพิ ทั ก ษ์ พั น ธ์ ผู ้ แ ทนส านั ก นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม (สผ.) นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ กรรมการผู ้ทรงคุ ณวุ ฒิ สภาวิ ช าชี พ
วิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี นางสาวเพชรรั ต น์ เอกแสงกุ ล ประธานกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ก ลุ่ ม อุ ตสาหกรรมเคมี สภา
อุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อระดมความเห็นและจัดทาข้อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปกระบวนการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA
อ้างอิง : หนังสือ่ิม่์แนวหน้า ฉบับวันที" ๑๘ ่ฤษภาคม ่.ศ.๒๕๕๘
http://www.naewna.com/scoop/158508

โครงการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อการปรับปรุ งหลักสูตรและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนภาควิชาชี วเคมี

ภาควิชาชี วเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อการปรับปรุ งหลักสูตรและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนภาควิชาชี วเคมี เมื่อวันที่ ๑๐
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุ ม SD-506 อาคารสิรินธร ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิ ดโครงการ
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการจัดเตรียมทาร่างหลักสูตรฉบับ ปรับปรุ งปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่ งจะถูกนามาใช้สาหรับวางแผนการเรียนการสอน
ในช่ วงปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ และเพื่อตอบสนองความต้องการของบัณฑิตและผู ้ใช้บัณฑิตในตลาดแรงงานที่หลากหลาย โดยมีคณาจารย์ บุ คลากร ศิษย์เก่าและ
ผู ้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต จากทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน อาทิ เ ช่ น ดร.ดาลั ด ศิ ริ วั น นั ก วิ จั ย ฝ่ ายโภชนาการและสุ ข ภาพ สถาบั น ค้ น คว้ า และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ศิษย์เก่าภาควิชาชี วเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา), ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล, ผศ.ดร.เกียรติทวี ชู วงศ์โกมล กรรมการบริหารสาขาชี วเคมีและชี ววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์, ดร.ทรงศักดิ์
ทองชู ศักดิ์ ผู ้จัดการฝ่ ายวิจัยและพัฒนา บริษัท Siam Bioscience จากัด (ศิษย์เก่าภาควิชาจุ ลชี ววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา) และคุณอารีย์ มีสวัสดิ์
ผู ้จัดการฝ่ ายประกันคุณภาพ บริษัท น้าปลาพิไชย จากัด ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิพากษ์หลักสูตร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ารจัดการเรียนการสอนห้องเรียนขนาดใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การจัดการเรียน
การสอนห้องเรียนขนาดใหญ่ และทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ ๒๑
ให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ ห้ อ งประชุ ม น้ าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิ ริ นธร โดย
วิทยากรได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองคณบดีฝ่าย
วิ ช าการ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม และได้ รั บ
เกียรติจากคณบดีคณะวิ ทยาศาสตร์ กล่าวเปิ ดโครงการ และรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานการจัดโครงการ
ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและ
แนวปฏิบัติท่ดี ีเกี่ยวกับห้องเรียนขนาดใหญ่ ให้มีความสอดคล้องกับการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วิชญา กันบัว ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น และ น.ส.พรพรรณ สีลาผอง เข้าร่วมประชุ มการจัดตั้ง
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย บุ คลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาการบริหารงานเพื่อมุ ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ระยะที่ ๑ :
การจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ สานักงานคณบดี วันที่ ๑๔ – ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ลันตาแซนด์รีสอร์ทแอนด์สปา เกาะลันตา จ.กระบี่

 ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล สังกัดภาควิชาฟิ สิกส์ เข้าร่วมประชุ มเชิ งปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdpEx)” วันที่ ๒๙
เมษายน - ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นจู ร่พ
ี าร์ค กรุ งเทพฯ
์
 นายกิตติศักดิ เกตุแก้ว พร้อมด้วย น.ส.จิดาภา จิตประสงค์ และนายธนพัฒ พรหมทา สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมฝึ กอบรมเชิ งปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้าง
Presentation บนเว็บด้วย Prazi” วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สานักคอมพิวเตอร์ ม.บู รพา จ.ชลบุ รี
 รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ สังกัดภาควิชาจุ ลชี ววิทยา เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จพระราชทานเครื่องอิสรายาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจาปี ๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุ งเทพฯ
 ผศ.ดร.บุ ญรัตน์ ประทุมชาติ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นการพัฒนาเขตนวัตกรรมพิเศษ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ
โรงแรมเดอะสุโกศล กรุ งเทพฯ
 ดร.วรพรรณ จันทร์ดี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุ มเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการในการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิ กระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๖
พ.ศ.๒๕๔๘ ของกรรมการฝ่ าย Coordination วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคารปฏิบัติการ สสวท. กรุ งเทพฯ
 ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุ มรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในโครงการ “จัดทาเนื้อหาหลักสูตรการฝึ กอบรมรับการออกกฎ
กติกาท่องเที่ยวดาน้าลึกในประเทศไทย” วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุ งเทพฯ
 ผศ.ดร.อุ ษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิ สิกส์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ ๘ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ โรงแรมเซ็นจู ร่พ
ี าร์ค กรุ งเทพฯ
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุ ญภักดี พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและน้าของอุ ทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ วันที่ ๘
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อุ ทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุ รี
 ดร.นิตยา ไชยเนตร พร้อมด้วย นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ และนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการจัดการและกระบวนการผลิตของบริษัทในนิคม
อุ ตสาหกรรมมาบตาพุ ด วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ นิคมอุ ตสาหกรรมมาบตาพุ ด จ.ระยอง
 รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ สังกัดภาควิชาจุ ลชี ววิทยา เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม และศิลธรรม รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ในวัดที่
สาคัญของประเทศไทย เพื่อปลูกฝั งคุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจุ ลชี ววิทยา ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดหนองศรี
สงวน จ.ชลบุ รี
 ดร.สลิล ชั้นโรจน์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผู ้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาประเทศด้านการวิจัย ”
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุ งเทพฯ
 ผศ.ดร.ดวงตา จุ ลศิริกุล สังกัดภาควิชาชี ววิทยา เข้าร่วมประชุ มคณะอนุกรรมการดาเนินการจัดส่งผู ้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชี ววิทยาโอลิมปิ ก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่
๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สสวท. กรุ งเทพฯ
 ดร.สารัตน์ ศิลปวงษา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สามารถ สายอุ ต สั งกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ดร.ภัทราวุ ธ ไทยพิชิตบู รพา สังกัดภาควิชา
วาริชศาสตร์ และ ดร.วาสินี พงษ์ประยู ร สังกัดภาควิชาชี ววิทยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา – งาม
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ลันตารีสอร์ท จ.กระบี่
 ดร.วรพรรณ จันทร์ดี พร้อมด้วย ดร.บุ ญยงค์ ศรีพลแผ้ว และ ดร.วศิน วิพิศมากูล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุ มเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการใน
การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิ กระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ ๕๖ พ.ศ. ๒๕๔๘ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคารปฏิบัติการ สสวท. กรุ งเทพฯ
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุ ญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุ มคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุ งเทพฯ
 ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ ่งเรืองรัตน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้า ร่วมฝึ กอบรมเชิ งปฏิบัติการ Thailand Innovation Bootcamp 2015 วัน ที่ ๑๗ – ๒๐
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุ รี
 ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมฟั งการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ฝ่ าวิกฤตประมงไทยจากภัย ICU” วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ
 ผศ.ดร.สรายุ ธ เดชะปั ญ ญา สั ง กั ด ภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประจ าปี ThEP Center Annual Meeting 2015 ในหั ว ข้ อ “Consultant Meeting on 2nd Phase
Research Programme of ThEP Center” วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมโซฟิ เทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีอสอร์ท จ.กระบี่
 อ.นุชจรินทร์ แกล้วกล้า สังกัดภาควิชาชี ววิทยา ผู ้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุ มวั นสากลแห่งความหลากหลายทางชี วภาพ เรื่อง “ความหลากหลาย
ทางชี วภาพเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน” วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นจู ร่พ
ี าร์ค กรุ งเทพฯ

 ดร.ถนอมศักดิ์ บุ ญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุ มคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุ งเทพฯ
 ดร.วรพรรณ จันทร์ดี พร้อมด้วย ดร.บุ ญยงค์ ศรีพลแผ้ว และ ดร.สารัตน์ ศิลปวงษา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุ มและฟั งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
“Topics in Ramanujan’s Notebook and Lost Notebook ” ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ
ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
 ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชี ววิทยา เข้าร่วมประชุ มวิชาการในการประชุ ม ครัง้ ที่ ๕ เรื่อง “งานวิจัยทางอนุกรมวิธานและ
ซิ สเทมาติคส์ในประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน” วันที่ ๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ
 ดร.ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุ มวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว จ.เชี ยงใหม่
 ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงานค่ายพักแรมสาหรับนิสิต ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที่ ๒๕ – ๒๙
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อุ ทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ
 ผศ.ดร.อนุกูล บู รณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุ มคณะทางานประเมินผลรายงานฉบับสมบู รณ์โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ของ สทอภ.
ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรุ งเทพฯ
 ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิ สิกส์ เข้าร่วมประชุ มคณะกรรมการประจาคณะ ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม
 อ.เสาวรส ศรีสุข พร้อมด้วย อ.นพรัตน์ กระต่ายทอง ผศ.ดร.อังคณา บุ ญดิเรก ดร.สารัตน์ ศิลปวงษา ดร.รัชนิกร ชลไชยะ อ.พรทิพย์ เกษมพิณ และ ผศ.ดร.สินีนาฏ
ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุ มวิชาการคณิตศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๐ (The 20th Annual Meeting in Mathematics 2015) วันที่
๒๗ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุ ญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุ มคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุ งเทพฯ
 ผศ.ดร.นิรันดร์ วิฑิตอนันต์ พร้อมด้วย ดร.ธนัสถา รัตนะ สังกัดภาควิชาฟิ สิกส์ เข้าร่วมประชุ มและนาเสนอผลงานวิชาการ ในงาน The 2nd International Conference
on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 2015) วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ทแอนสปา จ.ชลบุ รี

 ผศ.ดร.อัมพร ทองกู้เกียรติกูล สังกัดภาควิชาชี ววิทยา เข้าร่วมฝึ กอบรม (วิจัย) เรื่อง Immuno-electron Microscopic study focusing on parasite organelles
molecules as novel malaria vaccine candidates ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๘ เมษายน - ๔ มิ ถุ น ายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ Proteo-Science center (PROS), Ehime University
ประเทศญี่ป่ ุ น
 ดร.อภิญญา นวคุณ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุ มวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ “Determination of VOCs in Environmental Samples by Purge
and Trap-Gas Chromatography Mass Spectrometry” ในการประชุ ม International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences (ICCBES)
วันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ป่ ุ น
 ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุ มในหัวข้อ “Regional Workshop on Strengthening the Capacity to Scale up the Implementation
of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia (SDS-SEA)” วันที่ ๑๐ – ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ เมือง Bogor, Republic of Indonesia
ประเทศอินโดนีเซี ย

 ดร.สลิล ชั้นโรจน์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วย ดร.ทรงกลด สารภูษิต สังกัดภาควิชาชี วเคมี และ ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม “5th SCiUS Forum” วันที่ ๓๐ เมษายน - ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
 ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุ ทธกาล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้รับเชิ ญเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา BCT 681 วิชาฟั งข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวเคมี ในภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๔ และ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุ รี กรุ งเทพฯ
 ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับ เชิ ญเป็น วิท ยากรในโครงการยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และการอ่าน ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กิจกรรมอบรมเชิ งปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้กับครู
แกนนาคณิตศาสตร์ รุ ่นที่ ๒ วันที่ ๑๑ – ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สานักงานการศึกษา กรุ งเทพฯ
 ผศ.ดร.อุ ษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิ สิกส์ ได้รับเชิ ญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยในเครือเทา – งาม
ครัง้ ที่ ๕ วันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ลันตารีสอร์ท จ.กระบี่

 ดร.ถนอมศักดิ์ บุ ญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิ ญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเตรียมสอบขึ้นทะเบียนผู ้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษน้าและการเตรียมตัวเพื่อ
เข้าสู่การสอบวิชาชี พสิ่งแวดล้อม” วันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.สงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
 ดร.การะเกด เทศศรี ได้รับเชิ ญเป็นกรรมการประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์) บุ คคลเพื่อรับทุนที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประจาปี ๒๕๕๘ (ทุนบุ คคลทั่วไประดับปริญญา) วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มรภ.สวนดุสิต กรุ งเทพฯ
 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิ ชาวาริช ศาสตร์ ได้รับ เชิ ญเป็นวิทยากรอบรมความรู ้ การประกันคุ ณภาพการศึ กษาสาหรับ บุ คลากรคณะสั ต วแพทยศาสตร์
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วข.บางพระ จ.ชลบุ รี
 ผศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข สังกัดภาควิชาชี วเคมี ได้รับเชิ ญเป็นผู ้ทรงคุณวุ ฒิในการประเมินบทความวิชาการ การประชุ มวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศ ไทย
ครัง้ ที่ ๓๗ วันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุ บลราชธานี

โครงการผู ้บริหารพบผู ป้ กครองและนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๕๘
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการผู ้บริหารพบผู ้ปกครองและนิสิต
ใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีผู้บริหาร หัวหน้ า
ภาควิ ช า ศิ ษ ย์ เ ก่ า และนิ สิ ต แต่ ล ะภาควิ ช า ร่ ว มให้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ที่
เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมระดั บ ภาควิ ช าแก่
ผู ้ปกครองและนิสิตใหม่ ซึ่ งการจัดโครงการนี้จะส่งผลให้นิสิตใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยบู รพาได้ดี ช่ วยให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่ อมั่นที่จะให้นิสิต
ได้ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา โดยได้รับความ
สนใจจากผู ้ปกครองและนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
จานวนมาก มีการถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู ้บริหาร
คณะและผู ้ปกครอง

โครงการทาบุ ญสานักงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุ ม SD-506 อาคาร
สิรินธร คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการทาบุ ญสานักงาน คณะวิทยาศาสตร์
ประจ าปี พุ ทธศั ก ราช ๒๕๕๘ เพื่ อ ความเป็น สิ ริ ม งคลและขวั ญ ก าลั งใจแก่
ผู ้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การมีกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ อั นดี
ระหว่างคณาจารย์ บุ คลากร นิสิตและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะ
ผู ้บริหาร คณาจารย์ บุ คลากรและนิสิต เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

โครงการคุณธรรมนาใจ และปลูกฝั งค่านิยมชาวพุ ทธ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗
ฝ่ ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการคุณธรรมนาใจ และปลูกฝั ง
ค่านิยมชาวพุ ทธ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๗ “ไหว้พระ ๙ อาราม ตามรอย
อารยธรรมอดีตราชธานีไทย” ให้กับสโมสรนิสิตและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อ
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
รวม ๙ วัด ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิ งวรวิหาร วัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดแม่นางปลื้ม วัดธรรมิกราช วัดหน้าพระเมรุ วัดเชิ งท่า วัดท่าการ้อง และวัด
กษั ต ราธิ ร าชวรวิ ห าร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การให้ นิ สิ ตได้ ต ะหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
ศิ ล ปวั ฒนธรรมไทยและเกิ ดความ ภาคภู มิใ จในชาติไทย ส่ งเสริ มการฝึ กฝน
ตนเองของนิสิตในการทาบุ ญนาไปสู่การพัฒนาทางอารมณ์ และเพื่อฝึ กการวาง
แผนการทางานร่วมกันของคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ด้วย

โครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี) รุ น่ ที่ ๖ ปี การศึกษา ๒๕๕๗

โครงการพั ฒนาก าลั งคนด้ านวิ ทยาศาสตร์ (ระดั บ ปริ ญญาตรี ) (ทุ นเรี ยนดี วิ ทยาศาสตร์ แ ห่ งประเทศไทย) เป็น โครงการที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับที่ประชุ มคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) จัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างฐานกาลังคนระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ที่มี
คุณภาพเข้าสู่ระดับบัณฑิตศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีให้กับประเทศ ซึ่ งโครงการฯ ได้จัดสรรทุนให้นิสิต/ นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ และให้มหาวิทยาลัยดังกล่าวหมุ นเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
จัดค่ายโครงการฯ โดยในปี การศึกษา ๒๕๕๗ นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
(ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ) (ทุ น เรี ย นดี วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย) รุ ่ น ที่ ๖ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา และโรงแรมบุ รีธารา ชาโตว์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุ รี โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญคือ การส่งเสริมให้นักเรียนทุนเรียนดี
ตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์และ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู ้รับทุนที่มีต่อสังคมสาธารณะ การทากิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนต่างสถาบันอันเป็น
การสร้างความสามัคคีใน กลุ่มนิสิต/ นักศึกษา และเป็นรากฐานของการสร้างความร่วมมือในการทางานวิจัยขั้นสูงบในอนาคต โดยผ่านการจัดกิจกรรมใน
หลากหลายรู ปแบบ ดังนี้
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมบุ รีธารา ชาโตว์ รีสอร์ท บางแสน จัดกิจกรรมค่าย แนะนาพี่เลี้ยง ชี้ แจงข้อปฏิบัติในค่าย และกิจกรรม
ละลายพฤติกรรม
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นพิธีเปิ ดโครงการและ
รับฟั งการบรรยาย โดยพิธีเปิ ดมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าว
เปิ ดโครงการ จากนั้นรับฟั งบรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามพระราชดาริฯ” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุกูล บู รณประทีปรัตน์
อาจารย์ประจาภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา (การศึกษาวิจัยเกี"ยวกับวิทยาศาสตร์ขัว้ โลก ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยขัว้ โลกตาม
่ระราชดาริสมเด็จ่ระเท่รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ" งพด้เดินทางพปศึกษาวิจัยร"วมกับ Chinese Arctic and Antarctic Administration (CAA) ในการ
สารวจทวีปแอนตาร์กติก ระหว"างวันที" ๑๘ มกราคม – ๑๘ มีนาคม ่.ศ.๒๕๕๘) การบรรยาย “เรื่องควรรู ้ในโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์” วิทยากรได้รับ
เกียรติจาก ผศ.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ ประธานหน่วยอนุกรรมการหน่วยบริหารโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
และแบ่งกลุ่มเข้าทากิจกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย และศูนย์อนุรักษ์พันธุ ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุ รี
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ณ โรงแรมบุ รีธารา ชาโตว์ รีสอร์ท บางแสน กิจกรรมถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทุนเรียนดีฯ โดยหน่วย
บริหารโครงการฯ, วิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการอุ ดมศึกษา (สกอ.), ผู ้แทนศูนย์มหาวิทยาลัย, อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละสถาบัน และพิธีเปิ ดโครงการโดย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

