ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖ ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

โครงการสัมมนาประจาปี ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ ๖-๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ CL-201 อาคาร
ปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
โดยฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการ
อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ “รู้ ทั นงานประกั น ๕๗” ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด
วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยาย “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และการ
จัดทา SAR ระดับหลักสูตร” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบ ตั ว บ่ ง ชี้ และเกณฑ์ ก าร
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. รวมถึงมีความสามารถ
จัดเก็บหลักฐานที่ตรงตามตัวชี้วัด เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้
เป็นแนวทางการเขียนรายงานผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้ และ
นาไปใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณ ภาพ
การศึกษาระหว่างเครือข่ายประกันฯ

www.sci.buu.ac.th

www.facebook.com/scibuu

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการประชุมสั ม มนา
ประจ าปี ๒๕๕๘ คณะวิ ท ยาศาสตร์ “การปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ รองรั บ บริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลง” ณ CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ ร่วมกัน เพื่อมุ่งไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กรที่สอดคล้อง
กับการปฏิรูประบบและรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได้อย่างเป็นระบบในอนาคต
โดยการสร้างวิสัย ทัศน์ พันธกิ จ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ให้มีความสอดคล้ อ งกั บ
บทบาทที่เปลี่ยนแปลงและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
โดยวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ มีพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการ
แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายเรื่อง การพัฒนาการ
ทางานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา รายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ จากนั้นทีมบริหาร
ทั้ ง หมดรายงานผลการด าเนิ นงานประจ าปี ๒๕๕๗ และแถลงนโยบายในการบริ หารงานคณะ
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ การบรรยายเรื่อง เทคนิคการสอนสาหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อธิคม ฤกศบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร จากนั้นแบ่งกลุ่มการทา SWOT analysis แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
และการจัดทากลยุทธ์และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้มีกิจกรรมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ๑. รศ.ดร.
อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สัง กัดภาควิชาเคมี ๒. ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ ภาชนะ สังกัดภาควิชาเคมี ๓.
ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ๔. ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ๕. ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ การมอบรางวัลสายสนับสนุน
ดีเด่น (popular vote) ได้แก่ นางกฤติกา วัฒนพันธ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ และการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมา การปฏิบัติงานในปัจจุบัน และแผนการปฏิบัติงานในอนาคต
ของส่วนงานต่างๆ และภาควิชาด้วย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “รู้ ทันงานประกัน ๕๗”

การใช้ โปรแกรม R เบือ้ งต้ น เพื่อการสอนและการวิจัยทางชีววิทยา

เมื่อวันที่ ๓-๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา และ
ภาควิชาคณิต ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บู รพา จัดโครงการบริ ก ารวิ ช าการ เรื่อง Workshop on “Using R for teaching and research in biology : an
introduction” (การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้โปรแกรม R เบื้องต้น เพื่อการสอนและการวิจัยทางชีววิทยา”) ให้กับคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตระดับปริญญาเอกที่
กาลังศึกษาอยู่ทางด้านชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ภายนอก โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้าน
อุ ด มศึ ก ษาและการวิ จั ย ระหว่ า งไทย-ฝรั่ ง เศส ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ ที ม วิ ท ยากรโดย Assoc.Prof.Dr.Julien Claude Dr.Francois Munoz Dr.Serge Morand
Dr.Emmanuel Paradis จาก Universite Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ดร.จุฑาพร เนีย มวงษ์ และ ดร.วนิดา พงษ์ศัก ดิ์ชาติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย บู ร พา
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านชีววิทยาและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรด้านการวิจัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สาหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ SD-506 อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สาหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา
๒๕๕๗ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตของแต่ละสาขาวิชา
เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาเอก โดยมีหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ เข้าร่วมชี้แจงแนะนาในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

คณะวิทยาศาสตร์ จัดทาบันทึกข้ อตกลงร่ วมกับสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ SD-502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ลงนาม
ความร่วมมือกับสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ กับ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
ในการร่วมมือและการประสานงานระหว่างส่วนงานที่จะให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน
และท้องถิ่น โดยอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมทั้งเพื่อให้เกิด
การบูรณาการทรัพยากร การจัดการระหว่างส่วนงานเครือข่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ด้านการ
วิจัย และที่ปรึก ษาในเชิงบูรณาการ เกิ ดความร่วมมือด้านบริหารจัดการโครงการบริก าร
วิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และการควบคุมคุณภาพการบริการวิชาการให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดบริการวิชาการ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ และประชาคมกลุ่มอาเซีย น
อีกทั้งเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือหลักสูตรอื่น
ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ และประชาคมกลุ่มอาเซียน

แนะนาบุคลากรใหม่
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อาจารย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

News
 อ.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคระกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๔ “เกษตรศาสตร์เกมส์” ประจาปี ๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บารุง สังกัดภาควิชาเคมี น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช สังกัดสานักงานคณบดี น.ส.ปาลิตา
เอี่ยมหมดจด และ น.ส.ธนัฏฐา ชอบศิลป์ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและการ
บูรณาการความรู้ทางด้านงานวิจัย วันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการพิธีปิดในงานแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ
 ดร.กั ญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุ ล รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์ก ร พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.เกี ย รติษฎา ภูมิเพ็ง สังกั ดสานักงานคณบดี เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มรภ.จันทรเกษม จ.จันทบุรี
 ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ดร.วศิน วิพิศมากูล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนามาลา สังกัดภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.ดวงตา จุลสิริกุล สังกัดภาควิชาชีววิทยา ดร.ทรงวุฒิ ฉิมจินดา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ และ น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมสรุปการดาเนินงาน
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ

News
 ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง พร้อมด้วย ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสุข ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย ดร.การะเกด เทศศรี ดร.นรวิชญ์ ไกรนรา ดร.อภิ ญญา
นวคุณ นางประภัสสร นันทพงศ์ นายนิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์ สังกัดภาควิชาเคมี และ น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์จริญ สังกัดสานักงานจัดการศึกษา เข้าร่วมสังเกตการณ์การ
แข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ
 ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานแบบ Oral Presentation เรื่อง “การศึกษาทบทวนวิเวอร์เวิร์ตสกุลฟรูลาเนีย ใน
ประเทศไทย : ความก้าวหน้าและท้าทาย” วันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
 น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ พร้อมด้วย นายชาติชาย มาลาพงษ์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน”
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ครั้ งที่ ๒๒/๒๕๕๘ วันที่ ๕
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
 ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการฟื้นฟู สภาพสิ่งแวดล้อม (กรณีเหตุน้ามันรั่วไหล จ.ระยอง) วันที่ ๙ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ศาลแพ่ง กรุงเทพฯ
 ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ The 12 th Thailand Mathematical Olympiad (TMO2015)
วันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
 ดร.อดิศร บูรณวงศ์ พร้อมด้วย ดร.ธนัสถา รัตนะ และ ผศ.ดร.นิรันดร์ วิฑิตอนันต์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมศึกษาดูงานแล ะอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop :
Laser Technology for Thai Industry วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท พร้อมด้วย รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย และ ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนาทางวิช าการ เรื่อง
“ร่วมคิดการจัดการประมงทะเลไทยอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย” วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 ดร.สามารถ สายอุต สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึก ษา ( STEM Education) วันที่ ๑๐ – ๑๒
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริ ชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๒
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.นิรันดร์ วิฑิตอนันต์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมกาหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบแข็งยิ่งยวด วันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ครั้ งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
 ดร.วรพรรณ จันทร์ดี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการในการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิ กระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๖
พ.ศ.๒๕๔๘ ของกรรมการฝ่าย Coordination วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารปฏิบัติการ สสวท. กรุงเทพฯ
 ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สินีนาฎ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 19th
International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE19) วันที่ ๑๗ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทางานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๓
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.นิรันดร์ วิฑิตอนันต์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมเป็นตัวแทนร่วมแสดงผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ในงานนิทรรศการผลงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การเคลือบผิวโลหะ ภายใต้งาน Manufacturing Expo 2015 วันที่ ๒๔ – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
 รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพฯ

News
 ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “โครงการสารวจ รวบรวมข้อมู ล และจัดทาต้นฉบับทะเบียนรายการชื่อ
สิ่งมีชีวิตในประเทศไทย (กลุ่มปะการัง)” วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคาแหง กรุงเทพฯ
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดโครงการโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ ๒ (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๒) ของบริษัท พีทีที
โกบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
 ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือให้ข้อคิดเห็นในการวิจัยและออกสารวจสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้าท่าจีน วันที่
๒๕ – ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 ดร.กรประภา กาญจนะ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมงาน THAI WATER EXPO 2015 : Bitec - งานแสดงสินค้า ๒๕๕๗ วันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ

News
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Korea-Asean Graduate Workshop for Natural Products Research 2015” วันที่
๑๕ – ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา พร้อมด้วย ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา และ ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้า
ร่วมฝึกอบรม (วิจัย) เรื่อง “Analysis of Biodiversity in R” ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ Institute des Science de L’Evolution,
Universities Montpellier 2 ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส

News
 ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ให้ความรู้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ – ๖
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ รร.เบญจมรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของการบรรจุและจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า วันที่ ๔ – ๕
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
 ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทดสอบทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเฉลิม
พระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.ศิลปากร วข.พระราชวังสนาม
จันทร์ จ.นครปฐม
 ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาคฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บทบาทของอาจารย์กับการประกันคุณภาพการศึกษา” วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
 ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายบรรจง ศักดิ์วนิชล สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ราชมงคลตะวันออก ในหัวข้อเรื่อง “การอบปลาหมึกด้วยเทคนิคสุญญากาศร่วมกับอินฟราเรด”
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี
 ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาคฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้เพื่อการทารายการ
ประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗” วันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ จ.พัทลุง
 ผศ.ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.สายทิพย์ เจริญชัยวรกิจ และ น.ส.มรกต จงจิตรวัฒนา นักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “การแยกอิแนนทิโอเมอร์ของแอลกอฮอล์ด้วยแก๊สโครมาโทกราฟีที่ใช้
อนุพันฑุ์บีตาไซโคลเดกซ์ทรินเป็นเฟสคงที่” วันที่ ๑๖ และ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริ ชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการบันทึกเทปรายการ “โลกของเรา เราคือโลก” ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
บุญนิยมทีวี วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สถานีโทรทัศน์บุญนิยมทีวี นวมินทร์ ๔๘ กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.จอมใจ สุกใส สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลโปสเตอร์งานประชุมวิชาการโพลิเมอร์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๘ – ๑๙
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๙
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ
 ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายสิทธิชัย รุ่งสว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ราชมงคลตะวันออก ในหัวข้อเรื่อง “การอบแห้งเห็ดหอมด้วยเครื่องอบแห้งอินฟราเรดภายใต้สภาวะ
สุญญากาศ” วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี
 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “การสังเคราะห์งานวิจัย” วันที่ ๒๒ – ๒๓
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.ราไพพรรณี จ.จันทบุรี
 ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ ของ น.ส.วริษา ศิริเวชยันต์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “การศึกษาผลของค่าพลังงานและสารอาหารหลักของอาหารสุขภาพที่มีผลต่อดัชนีมวลกายของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์” วันที่ ๒๓
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ

News
 ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.กนกวรรณ ทองเกียว นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ การเข้าใจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA บนผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน” วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงาน “ICM for Sustainable coastal Community and Ecosystems – batch
lll 2015” วันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ AIT Asian Institute of Technology กรุงเทพฯ
 ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเชิญเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายภายนอก เพื่อสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ของ นางตุลาพร กิ่งไทร หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาการเจริญเติบโตของแหนแดงโดยใช้สารอาหารที่แตกต่างกัน” วันที่ ๒๖
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มรภ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
 ผศ.ดร.นิรันดร์ วิฑิตอนันต์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “กลยุทธ์การวิจัยให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ” วันที่
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ราไพพรรณี จ.จันทบุรี
 ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกั ดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอก เพื่อสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย นัก ศึก ษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การประมง ของ น.ส.ศิริกุล โตขา วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

เทคนิคการเขียนบทความให้ ได้ ตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสนับสนุนการขอก าหนดตาแหน่งทางวิชาการ : เทคนิคการเขีย นบทความให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยเชิญ
Prof.Dr.Ronald Beckett มาบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้ เทคนิคการเขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และนาไปพัฒนาผลงาน
วิชาการ เช่น ตารา บทความวิจัย บทความวิชาการ ฯลฯ และส่งเสริมให้ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร
(ข่าว : สิริมาส คาเสียง)

โครงการบริการวิชาการ “ค่ ายวิทยาศาสตร์ ” โรงเรี ยนวัดไร่ ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ให้กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จานวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพในการเรียนวิทยาศาสตร์ อีกทั้งสามารถนาความรู้และ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
กิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งรับฟังการบรรยายและแบ่งกลุ่มเข้ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ทางทะเล กลุ่มชีววิทยา กลุ่ มฟิสิกส์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่มเกมส์วิทยาศาสตร์ และการบรรยาย “การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตามแนวพระราชดาริฯ” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ อาจารย์ภาควิชา
วาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผศ.ดร.อนุกูล ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เดินทางไปสารวจทวีปแอนตาร์กติก
ร่วมกับคณะสารวจของ Chinese Arctic and Antarctic Administration (CCA) เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ภายใต้โครงการศึกษาขั้วโลกตามแนวพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

โครงการบริการวิชาการ “ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล” โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้ อยเอ็ด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการค่ายวิชาการ “ศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล” ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสตรีศึกษา จานวน ๑๐๒ คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การฟังบรรยายเรื่อง “การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก
ตามพระราชดาริฯ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.อนุกุล บูรณประทีปรัตน์ อาจารย์ภาควิชาวาริ ชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การบรรยายเรื่อง “ปะการัง/ ป่าชายเลน”
วิทยากรโดย นายอศลย์ มีนาภา นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การทัศนศึกษาป่าชายเลน การทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
และการปลูกปะการัง การทัศนศึกษาดูวิถีการดารงชีวิตสัตว์ยามค่าคืน และทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ รวมถึงตระหนักถึงการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาทางทะเลให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ
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