หลักเกณฑ์ ขั้นตอนเตรียมเอกสารและแนวทางการจัดทาผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลและการสื่ อ สารองค์ ก ร จั ด โครงการอบรม เรื่ อ ง
“หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ”
วิ ท ยากรได้ รั บ เกี ย รติ จ ากคุ ณ วั ช ระ วงศ์ เ กิ ด สุ ข นั ก วิ ช าการศึ ก ษา กองบริ ก าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และ โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหาร
จัดการ เรื่อง “แนวทางการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ” ได้รับเกี ย รติจ าก รศ.ดร.กล่ าวขวัญ ศรีสุ ข
ภาควิ ช าชี ว เคมี และ ผศ.ดร.สุ ทิ น กิ่ ง ทอง ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา ร่ ว มแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์
(SD-117) อาคารสิรินธร ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายวิช าการมี ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสาร และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์และนาไปสู่การจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในการ
ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

KM การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เ มื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นในเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
ร่วมกัน และรวบรวมประเด็นความรู้เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากผู้เข้าร่วมโครงการสาหรับเผยแพร่แนวปฏิบัติแก่
บุคลากรต่อไป โดย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นผูด้ าเนินการแลกเปลี่ยนและสรุปประเด็นความรู้

โครงการอบรมระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117)
อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการจัดการเรีย นการสอนแบบ Active Learning หัวข้อเรื่อง “การใช้
แอพพลิ เ คชั่ น บน Cloud Computing” โดย วิ ท ยากรจากส านั ก คอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนั บสนุนการเรียนการ
สอนของคณะวิทยาศาสตร์ เรียนรู้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับช่วยในการเรีย นการ
สอนแบบ Active Learning ซึ่ ง เป็ น การน าเอาวิ ธี ก ารสอน เทคนิ ค การสอนที่
หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมปฏิสัม พันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้ เรีย น
กับผู้สอนด้วย

KM ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย (มอก.๒๖๗๗)
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.๒๖๗๗/๒๕๕๘)
โดย น.ส.นพวรรณ ทับขัน นักวิทยาศาสตร์ และทีมงาน สังกัดฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เป็นวิทยากรบรรยาย มอก.๒๖๗๗ และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ดาเนินการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้เกี่ ยวกั บมาตรฐานห้องปฏิบัติก ารวิจัย เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการยกระดั บ มาตรฐานของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จัย ทั้ ง นี้ มี
บุคลากรจากงานส่งเสริมการวิจัย สานักบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าร่วมด้วย

ภารกิจผู้บริหาร
 ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN QA (Tier 2) วันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะศุโกศล กรุงเทพฯ
 ดร.วิชญา กั นบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดาเนินงาน Thailand Tech Show ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวทช.) จ.ปทุมธานี
 ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยประเมินผล
โครงการและปรับกระบวนการคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภท Premium วันที่ ๒๖
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
 ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ลาฝึกอบรมโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก German Academic Exchange Service (DAAD) และทุนส่วนตัว (ทุนประเภท ๒)
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของสกุลมาสทิโกลีจูเนีย (Mastigolejeunea) เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของ
สมาชิกในนี้ ตลอดจนความสัมพันธ์เชิงวิวัฒ นาการระดับโมเลกุลระหว่างสกุลมาสทิโกลีจูเนีย และสกุลไทซาแนนทูส (Thysananthus) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสิน
สถานะของทั้งสองสกุลนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ The Institute of Systematic Botany of the Friedrich Schiller University
เมืองเยน่า ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญให้เข้าฝึกอบรม เรื่อง Analysis of Biodiversity in R ด้วยทุนโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและ
การวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (ทุนประเภท ๑ ก) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ Institut des Sciences de
Montpellier 2 ประเทศสาธารณรัฐ
 ดร.วรนพ สุขภารังษี สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและนาเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การสร้างเซลล์ต้นกาเนิดเหนี่ยวนาจากสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์แบบวิธี
ไร้การดัดแปลงทางพันธุกรรม (Integration-freederivation of induced pluripotent stem cells from endangered wild animals)” ในการประชุมวิทยาศาสตร์
ระดับนานาชาติ The Stem Cell Niche – development & Disease ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมนานาชาติ Copenhagen Bioscience Conferences ตั้งแต่วันที่
๒๒ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ Favrholm Campus Hillerod ประเทศเดนมาร์ก
 ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน (ASEAN SME Service Provide Network) และ
พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความพร้อมในการดาเนินธุรกิจ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมด้วย รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Prof. Simon M. Cutting เพื่อเข้า
ร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือในการทางานวิจัยร่วมกันทางด้าน Bacteriocin ในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ School of Biological Sciences, Royal Holloway, University of London ประเทศสหราชอาณาจักร (UK)

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
 ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ วันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สถาบันภาษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 ดร.บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงการวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม “6th SCiUS Forum” วันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม
 ดร.นิตยา ไชยเนตร พร้อมด้วย นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ และ น.ส.อุษา กล้าณรงค์ และนิสิตสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบบาบัดน้าเสีย
ของนิคมอุตสาหกรรมบางปู วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
 ดร.ปิยเนตร ฉุยฉาย สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมเป็นกรรมการออกข้อสอบในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเข้าร่วมประชุมประเมินผลการการศึกษา วันที่
๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี
 ดร.ปิยเนตร ฉุยฉาย และ ดร.ทรงวุฒิ ฉิมจินดา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๔ – ๑๐
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 ผศ.ดร.ภูมิพั ฒน์ ภาชนะ สังกั ดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมปรึก ษาหารือและแลกเปลี่ย นประสบการณ์ด้านการบริหารงานและด้านวิชาการร่วมกับคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ม.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
 ผศ.ดร.ดวงตา จุลสิริกุล และ ผศ.ดร.อัมพร ทองกู้เกียรติกูล สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมอบรมการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทางานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – จีน ด้านทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมเป็นตัวแทนประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๙ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานและรับรองงบการเงินประจาปี
๒๕๕๘ ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 ดร.สลิล ชั้นโรจน์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมการจัดกิจกรรมโครงการ The World Biotech Tour (WBT) วันที่ ๑๓ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
 ผศ.ดร.ศิริโฉม ทุ่งเก้า พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตยาปฏิชีวนะของบริษัท วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริษัท
ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จากัด กรุงเทพฯ
 ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรม บี พี
สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ.สงขลา
 ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมเตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APPA/PST 2017 Conference ร่วมกับสมาคมโปรตีน วันที่ ๑๗
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
 ดร.อรอง จัน ทร์ป ระสาทสุข และ ดร.นิร มล ปัญ ญ์บุศ ยกุล สัง กัด ภาควิช าวิท ยาศาสตร์ก ารอาหาร เข้า ร่ว มประชุม หารือ เบื้องต้น เพื่อ เป็น ผู้ฝึก ตามกฎหมายความ
ปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกา วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพฯ
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาความเห็นประกอบโครงการการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ระยะที่ ๑ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
 ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมอบรมการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์
พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรปะการัง ”
วันที่ ๒๒ – ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม
 ผศ.ดร.สินีนาฎ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ และ ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
 ดร.แวววลี โชคแสวงการ พร้อมด้วย ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ และ ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมวิช าการระดับนานาชาติ สาขาชีวเคมี
และชีววิทยาโมเลกุล ครั้งที่ ๕ ประจาปี ๒๕๕๙ The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016 วันที่ ๒๔ – ๒๗ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช จ.สงขลา
 ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมอบรม เรื่อง ISO 9001 : 2015 วันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 ดร.สมคิด อินเทพ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง สังกัดภาควิชาชีวิทยา และ ผศ.จักรพันธ์
ถาวรธิรา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินการโครงการ สควค. สาหรับข้าราชการครูทุน สควค. ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ วันที่
๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ
 น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Tips and Tricks Microsoft Office 2016” วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ อาคารสานักคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความเห็นส่วนตนและจัดทาความเห็นประกอบโครงการการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ระยะที่ ๑ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
 ดร.วรพรรณ จั น ทร์ ดี สั ง กั ด ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการจัด ท ารายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การ IMO 2015 (International Mathematical
Olympiad : IMO) Final Report วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารอานวยการ สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรุงเทพฯ
 ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ พร้อมด้วย ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล และ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ก ารอาหาร เข้าร่วมอบรมการพัฒนา
มาตรฐานสินค้าเกษตรในระบบห่วงโซ่อุปทาน วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.นิรันดร์ วิฑิตอนันต์ และ ดร.อดิศร บูรณวงศ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ ๑) “การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม :
Research Development to Social Engagement” วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มรภ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
 ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 นายรัฐกาล จันทรศร สังกั ดสานัก งานคณบดี เข้าร่วมโครงการสัม มนากิจ กรรมและประกันคุณ ภาพกิจ กรรมนิสิต ประจาปีก ารศึก ษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ – ๒๗
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

อาจารย์พิเศษ / วิทยากร / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการเพื่อสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย นิสิตปริญญาโท ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ในหัวข้อ
เรื่ อ ง “ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ การเข้ า ใจ และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ฉลากโภชนาการแบบ GDA บนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมขบเคี้ ย ว ของนิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน” วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะเกษตร ม.กษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมแนะนาการใช้หนังสือเรียนให้กับครูโรงเรียน สังกัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวิชา
วิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา องค์การค้าของ สกสค. วันที่ ๑ – ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม

ประชุม/พอบรม/
อาจารย์
ิเศษ / วิสัทมยากร
มนา :/ในประเทศ
กรรมการสอบวิ
(ต่อ)ทยานิพนธ์ (ต่อ)
 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มทร.ตะวันออก
วข.จันทบุรี จ.จันทบุรี
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