โครงการประชุมสัมมนาประจาปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการประชุมสัมมนาประจาปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ "พัฒนาการเรียนการสอน/ หลักสูตร
เพื่อมุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลในการสร้างบัณฑิตคุณภาพดี" ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอา บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้บุคลากรรับทราบผลการดาเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานในปัจจุบัน และแผนการปฏิบัติงานในอนาคตของภาควิชาและฝ่ายต่างๆ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาการเรียน
การสอน/ หลักสูตร เพื่อมุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลในการสร้างบัณฑิตคุณภาพดี และเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่เอื้อต่อความสุขในการปฏิบัติงาน
โดยวันที่ ๑๖ มิถุนายน มีพิธีเปิดโดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการสัมมนาและรายงานผลการดาเนินงานคณะวิทยาศาสตร์
ประจาปี ๒๕๕๘ พร้อมรองคณบดี พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
วันที่ ๑๗ มิถุนายน แบ่งกลุ่มทากิจกรรมระหว่างสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยสายวิชาการรับฟังการบรรยาย เรื่อง พัฒนาการเรียนการสอน/ หลักสูตร
วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาจารย์ประจารายการ วิทยสัป ระยุทธ์ และ
รายการ วิทย์สู้วิทย์ และดารงตาแหน่ง รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นใน ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑. แนวทางการพัฒนาการเรียน
การสอน ๒. ประเมินผลการสอน/ สอนอย่าง ไรให้ได้ประสิทธิภาพ ๓. บริหารหลักสูตรอย่างไรให้มีสัมฤทธิ์ผล ๔. จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิต
คุณภาพดี ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรับฟังการบรรยายและระดมความคิดเห็น เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร” วิทยากร
ได้รับเกียรติจาก คุณคารณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ “การสร้างค่านิยมองค์กรร่วมกันของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.สมพล เข็มกาเหนิด ผู้อานวยการศูนย์กิจกรรมผู้นาเยาวชนบ้านเพชรบูรพา ศูนย์ประสานงานกลาง
แห่งชาติจังหวัดชลบุรี
วันที่ ๑๘ มิถุนายน เป็นการนาเสนอผลการระดมความคิดเห็นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และพิธีปิดโครงการสัมมนา
...อ่านต่อหน้า ๒

ทั้งนี้มีกิจกรรมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ๑. รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข สังกัดภาควิชาชีวเคมี
๒. ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ๓. นางเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ (นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ) สังกัด ภาควิชา การมอบรางวัล
สายสนับสนุนดีเด่น (popular vote) ได้แก่ ๑. ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสานักงานคณบดี ๒. น.ส.นงค์นารถ เปรมวังศรี
นักวิชาการศึกษา สังกัดสานักงานคณบดี และการจัดโปสเตอร์แสดงผลงานที่ผ่านมาและแผนการปฏิบัติงานในอนาคตของส่วนงานต่างๆ และภาควิชา

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒

ตามที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ประสงค์จะส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่
มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิก ส์ และดาราศาสตร์
ตามความถนัดทั้งด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ โดยจัดให้มีศูนย์อบรมทั่วประเทศ จานวน ๑๔ ศูนย์ เพื่อช่วยให้
นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ตามพระราชดาริขององค์ประธานมูลนิธิ สอวน. พร้อมทั้ง
ได้มอบหมายให้ศูนย์ สอวน. ทั้ง ๑๔ ศูนย์ รับดาเนินการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้ารับการอบรม
จากศูนย์ สอวน. เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ
ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ณ ห้อง CL-101 อาคาร
ปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก รศ.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. เป็น
ประธานกล่าวเปิด ผศ.ดร.เอก รัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานการแข่งขัน และ อ.บุญมา ไทยก้าว ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ
มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละสาขาๆ ละ ๖ คน จาก ๑๔ ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แก่
๑. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
๓. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๔. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๕. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ
๖. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๗. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๙. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๐. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๑. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๒. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๑๓. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ ๑๔. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาทางด้านเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้าน
สติปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ที่สาคัญโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนของ
ชาติมีความตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ มิ ถุ น ายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้ อ ง CL-101 อาคารปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ฐานและศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์โดยฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการ
การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา และโครงการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ และเพื่อให้เกิดการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย บูรพา
ได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัติ ดีพัฒนา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดโครงการ
และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน โดยวิทยากรจากสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ นายชัยยุทธ ชัยสิทธิ์ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย บรรยาย
“นโยบายและแนวทางในการกากับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี” น.ส.คุณชนก ปรีชาสถิตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ น.ส.อิศรา อามิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น.ส.ศิวพร ปรีชา นักวิเทศ
สัมพันธ์ปฏิบัติการ นายชัยชนะ จันทรประภาเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บรรยาย “การกรอกข้อมูล
เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในระบบ NRMS, ฐานความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ (ESPReL knowledge platform :ENoP), การสารวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
โดยใช้ ESPReL Checklist, ประโยชน์และขอบข่ายการทางานของโปรแกรมการจัดการสารเคมี , สมัครเข้าใช้
งาน ESPReL Checklist และฝึกปฏิบัติการใช้บนระบบออนไลน์” และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมการจัดการ
สารเคมี ChemInvent และ ผศ.ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย บรรยาย “ผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ มาตรฐานความปลอดภั ย
ห้องปฏิบัติการ, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677- 2558) และหลักการและความสาคัญของการใช้ ESPReL Checklist ในการ
ประเมินสถานภาพห้องปฏิบัติการวิจัย”
ทั้งนี้มีผู้เ ข้า ร่ว มกว่า ๑๘๐ คน จาก ๑๙ หน่ว ยงาน โดยเป็น หน่ว ยงานภายในมหาวิท ยาลัย บูรพา
ได้แ ก่ ๑. คณะวิท ยาศาสตร์ ๒. งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา ๓. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา ๔. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖.สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
๗. คณะสหเวชศาสตร์ ๘. คณะแพทยศาสตร์ ๙. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ๑๐. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
๑๑. สานักพัฒนานวัตกรรม ๑๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑๓. คณะอัญมณี และหน่วยงานภายนอก
ได้แก่ ๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ๓. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ๔. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ๕. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ ๖. ศูนย์พัฒนาการประมง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคาสอน/ ตารา
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์
(SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสาร
องค์กร จัดโครงการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน/
เอกสารคาสอน/ ตารา ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ได้รับเกียรติ
จาก ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมื อ ง คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น บรรยาย “เบื้ อ งหลั ง การได้ ม าซึ่ ง
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการที่ สู ง ขึ้ น ” และ “แนวทางการเขี ย น
ประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนั ง สื อ และต าราทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ” ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสายวิ ชาการได้ รั บ
ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนและจัดทาเอกสารประกอบการ
สอน/ เอกสารคาสอน/ ตารา และเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มี
เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคาสอน/ ตารา เพื่อใช้ใน
การขอกาหนดตาแหน่งวิชาการหรือใช้ในการเรียนการสอนได้

โครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : ไหว้พระ “หัวใจใฝ่ธรรมะ”

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ฝ่ายกิจการบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : ไหว้พระ “หัวใจใฝ่ธรรมะ” เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้บุคลากรได้ทาบุญร่วมกัน เกิดความสามัคคี มีกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว และเป็นการผ่อนคลายจากการทางาน โดยมีการถวายเครื่องไทยธรรม
และฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดหน้าเขาบ่อยาง และวัดสันติภักดิ์ จังหวัดชลบุรี

ต้อนรับนักเรียนโครงการ วมว. ม.นเรศวร ดูงาน

โครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : แบ่งปันน้าใจงาม

ฝ่ายกิจการบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) :
แบ่งปันน้าใจงาม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีน้าใจงาม และความสุขจากการเป็นผูใ้ ห้ เกิดความ
สามัคคีกัน และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้มีกิจกรรมกับครอบครัว เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับอาจารย์
โดยมอบของบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็นพร้อมทั้งได้มีส่วนร่วมสมทบทุนไว้ใช้ในการ
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานให้แก่ทางโรงเรียน
จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใ นโรงเรียนโดยการกากับดู แ ลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เจรจาความร่วมมือกับ Ehime University ประเทศญี่ปุ่น
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และนาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาคาร
ปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) และศูนย์
กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียน
การสอนในโครงการ วมว. ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.พอจิต
นั น ทนาวั ฒ น์ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ชาการและบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา กล่ า ว
ต้อนรับ และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี แนะน าหน่ ว ยงานต่ า งๆ ของคณะ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคาร
สิรินธร
ผศ.ดร.อัมพร ทองกู้เกียรติกูล อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาคณะผู้บริหาร จาก Ehime University ประเทศญี่ปุ่น นาโดย
Dr.Motomi Torii และ Dr.Takafumi Tsuboi พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต รวม ๙ คน เพื่อแนะนามหาวิทยาลัยและเจรจาหารือการทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในด้าน ต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วม

ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์

ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บารุง
สังกัดภาควิชาเคมี

ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

แนะนาบุคลากรใหม่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
สังกัด
ประวัติการศึกษา

น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สานักงานคณบดี
วท.บ.(วาริชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
สังกัด
ประวัติการศึกษา

นายธวัชชัย ยอดยิ่ง
พนักงานขับรถยนต์
สานักงานคณบดี
ปวช. (การบัญชี)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม

ภารกิจผู้บริหาร
● ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมต าม

●

●
●
●
●
●

●

●
●
●

มาตรฐาน ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ วันที่ ๒๗
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ
ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.กรประภา กาญจนะ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ น.ส.จิดาภา จิตประสงค์
สั ง กั ด ส านั ก งานคณบดี เข้ า ร่ ว มงานแถลงข่ า วกิ จ กรรมโครงการ The World Biotech Tour (WBT) วั น ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ทาง
วิชาการ เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๘ วันที่ ๓๐ –
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา จ.พะเยา
ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน (Tier ๒) วันที่ ๓
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ น.ส.พรสุดา กันแก้ว และ
น.ส.วิภาสิณี ทองสังข์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มทร.รัตนโกสิน จ.นครปฐม
ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.เศรษฐวัชร
ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือรายละเอียดในการร่วมทุนวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน วันที่ ๑๐
มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจาปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ
“พัฒนาการเรียนการสอน/หลักสูตรเพื่อมุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลในการสร้างบัณฑิตคุณภาพดี” วันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอา บีช
รีสอร์ท หัวหิน-ชะอา จ.เพชรบุรี
ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สานักงานอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร และ อ.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน (Tier ๒) วันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะสุมลโกศล กรุงเทพฯ
ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณะรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออก ครั้ งที่ ๑ วันที่ ๑๕
มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนชลราษฎรอารุง จ.ชลบุรี

ภารกิจผู้บริหาร (ต่อ)
● ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ และ น.ส.จิดาภา จิตประสงค์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือร่วมทุนวิจัยด้านพลาสติก
ชีวภาพฯ เรื่อง การผลิตกรดซัลซินิคจากแบคทีเรียในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ เน้นเพื่อการนาไปใช้ได้ ในระดับอุตสาหกรรม วันที่ ๒๔ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
● ดร.จุฑารัตน์ คงสอน สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุม East Asia Section of SIAM (EASIAM 2016) และเสนอผลงานในหัวข้อ A study on the

model of the signal transduction process under delay ด้วยทุนส่วนตัว (ทุนประเภท ๒) วันที่ ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ University of
Macau, Macau, China ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
● ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ พร้อมด้วย ดร.การะเกด เทศศรี สังกัดภาควิชาเคมี เข้าแนะนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
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วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ผศ.ดร.อารีรักษ์ ชัยวร พร้อมด้วย ดร.สารัตน์ ศิลปวงษา และ ดร.พัชรี วงษ์เกษม สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจาปี
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าประชุมปฏิบัติการ “Leading Through Teaching” และประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินโครงการ
สควค. สาหรับข้าราชการ ครูทุน สควค. ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิช าการเครือข่ายระดับชาติ เรื่อง “การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการไทย ครั้งที่ ๑๐” วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท พร้อมด้วย รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร ผศ.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ดร.วันศุกร์ เสนา
นาญ ดร.วิชญา กันบัว ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุม และ
นาเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑ – ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ดร.ทรงวุฒิ ฉิมจินดา พร้อมด้วย อ.ชัยณรงค์ แต้พานิช สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๒ – ๖ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มรภ.สงขลา จ.สงขลา
ดร.ศนิ จิระสถิต พร้อมด้วย ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมประชุมหารือความเป็นไปได้ในการจัดทาโครงการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์และรักษาคุณภาพของอาหารของ บริษัท ฟิน พรีเมี่ยม จากัด วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริษัท ฟิน พรีเมี่ยม จากัด จ.ระยอง
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าประชุมคณะกรรมการกลางโครงการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม วันที่ ๓
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล วข.ศาลายา จ.นครปฐม
ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล และ ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าประชาสัมพันธ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี จ.จันทบุรี
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและในผลิตภัณฑ์อาหาร วันที่ ๕ – ๗
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ หัวข้อวิจัยเรื่อง “Analysis of Biodiversity in R” วันที่ ๗ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทฯ
ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R เพื่องานวิจัยทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ ๘ – ๑๐
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
รศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุม ThEP Center Annual Metting 2016 วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา
จ.อุบลราชธานี
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ วันที่
๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมฝึกอบรมทาวิจัยจาก Prof. Dr. Yupeng Yan ในหัวข้อเรื่อง Role of pentaquark components in low-lying
baryon strong and electro decays ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สานักวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุม สอสท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน
กรุงเทพฯ

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
● ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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●

และมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ” ครั้งที่ ๓ ภายใต้
หัวข้อ “Biological and Cultural Diversity : Living in Harmonies” วันที่ ๑๔ – ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จ.น่าน
ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ และ ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่ว มแนะนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ม.บูรพา วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ราไพพรรณี จ.จันทบุรี
ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี และ รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “การฟอกขาวของปะการังและวิธีการ
ฟื้นฟู” วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สลิล ชั้นโรจน์ ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ ดร.กรประภา กาญจนะ และ ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (อพวช.) วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบั ติการชี วเวชศาสตร์ เรื่อง “Molecular docking and Western blotting for
furthering natural product research” วันที่ ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ดร.กรประภา กาญจนะ พร้อ มด้วย ดร.พอจิต นัน ทนาวัฒน์ และ นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้า ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การดาเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณภาพน้าจากระบบระบายความร้อนและการเกิดฟองของโรงไฟฟ้าบางปะกง วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ
โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
น.ส.จิตตรัตน์ เอี่ยมเอก พร้อมด้วย น.ส.สมฤดี หวานระรื่น และ น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการเสวนาและให้ความรู้ “งานสารบรรณ
และงานการประชุม” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม PJ-301 อาคาร ๕๐ ปี ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรข้อกาหนด ISO 14001 : 2015 รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
ดร.ชาติไทย ไทยประยูร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.กุลนารี วงค์ราช ดร.ปิยเนตร ฉุยฉาย สั งกัดภาควิชาฟิสิกส์ ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ และ ดร.วรนพ สุขภารังษี สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ค วบคุ ม สาขาการวิ เ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มด้ า นวิ ท ยาศาสตร์แ ละการควบคุ ม มลพิ ษ วั น ที่ ๒๘ มิ ถุ น ายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมตรวจสอบความถูกต้องการจาแนกชนิดของตัวอย่างหอยทากบกและหอยทะเลจิ๋ว วันที่ ๒๗ – ๒๙
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. จ.ปทุมธานี
นางจันทนีย์ บุญมามีพูล และ น.ส.พรพรรณ สีลาผอง สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Electron Microscopy วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

อาจารย์พิเศษ / วิทยากร / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
● ดร.วศิน วิพิศมากูล สังกัดภาควิชาคณิตสาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเชิงกระบวนการในการอบรมพนักงานเรื่อง “SCG Model School” ตั้งแต่วันที่ ๓๐
●
●

●
●

พฤษภาคม - วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรม แกรนด์ แปซิฟิก เซฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี
ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข และ ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และผู้ประกอบการ OTOP วันที่ ๑ – ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยชุมชนตราด จ.ตราด
ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในหัวข้อโครงการ “โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์” วันที่
๒ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.จันทรา อินทนนท์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย นิสิตปริญญาเอก และปริญญาโท
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมการอบรบครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ให้กับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่สอน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในโรงเรียนเขตอาเภอบางสะพาน วันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียน
ธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาจารย์พิเศษ / วิทยากร / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ต่อ)
● ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการย่อยที่ ๒/กิจกรรม : อบรมเชิง
●
●

●

●
●

●
●

●

●

●

●
●

●
●

●

ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพ” วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนเตรียมทหารในโครงการอบรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก วันที่ ๙, ๑๖
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท และ ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพื่อระดมความ
คิดเห็นต่อแผนการดาเนินงานสาหรับประเทศไทย “โครงการต่อยอดการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออก” วันที่ ๑๒ –
๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมระยองซิตี้ จ.ระยอง โรงแรมนิวแทรเวลลอร์ด จ.จันทบุรี และโรงแรมเขาสมิง พาราไดซ์รีสอร์ท จ.ตราด
ผศ.ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mister Edwin Risky Sukandar หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “องค์ประกอบทางเคมีของรากมะดัน Garcinia schomburgkiana Pierre” วันที่ ๑๔ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.วรพรรณ จันทร์ดี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “คณิตศาสตร์กับแรงบันดาลใจ” ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - ๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี จ.ชลบุรี
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นประธานสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวข้อ
เรื่อง “การพัฒนาวิธี loop mediated isothermal amplification (LAMP) ควบคุม lateral flow dipstick (LFD) และ nanogold probe เพื่อตรวจการติด
เชื้อ Pseudomonas aeruginosa อย่างจาเพาะ” วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “Mathematical model for drug
molecules encapsulated in lipid nanotube” วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ใน
หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์อนุพันธ์ของคาร์บาโซลสาหรับอุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงสารอินทรีย์และอนุพันธ์อินโดลสาหรับ
อุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมไวแสง” วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
รศ.ดร.วารี เนื่องจานง สังกัดภาควิ ชาเคมี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ และ ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การทาโครงงานวิทยาศาสตร์” วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ.ชลบุรี
ดร.รัชนิกร ชลไชยะ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน” ให้แก่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ตามหลักสูตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) พุทธศักราช ๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ
หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในหัวข้อโครงการ “โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์” วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.ปิยเนตร ฉุยฉาย สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการจัดระบบการศึกษาโดยบูรณาการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้ากับ
กระบวนการเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี
ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง การประเมินการเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของปลาเก๋าหยก Scortum barcoo
(McCulloch & White, 1917) ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในประเทศไทย” วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สวนสุนันทา กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ในหัวข้อเรื่อง “พื้นที่หากินของค้างคาวกินแมลงโดยการใช้ไอโซโทปเสถียรคาร์บอนและไนโตรเจน” วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จอมใจ สุกใส สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง การรับรู้แอนไอออนและกรดอะมิโนชนิดแอลฟาโดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนไดนิวเค ลียร์ของ
คอปเปอร์(III) และซิงก์(II) กับลิแกนกลุ่มไตรโพดัลแอมีนโดยวิธีการแทนที่อินดิ เคเตอร์ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ลงนามความร่วมมือ "การผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ
เน้นเพื่อการนาไปใช้ระดับอุตสาหกรรม"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ "การผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียใน
ระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ เน้นเพื่อการนาไปใช้ระดับอุตสาหกรรม" โดยเป็นการร่วมทุนวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพระหว่าง สานักงา นประสานงาน
โครงการวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากความหลากหลายทางชีวภาพ (สพภ.-วช.) สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยบูรพา และ
บริษัทมัลติแบกซ์ จากัด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องลาดพร้าว ๑, ๒ ชั้น M โรงแรมเซ็นทาราแกรนท์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ผู้บริหารและคณะทางานฯ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีด้วย

ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๘
บุคลากรและนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมและนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
"วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ ๘ (The 8th Science Research Conference) ระหว่าง
วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นความร่วมมือของ เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ ๔ มหาวิทยาลัย
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยนเรศวร และคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
มหาสารคาม ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
พัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขา
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนา
ผลงานวิจัยร่วมกัน ทาให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งเป็น
เวทีให้นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
ได้นาเสนอผลงานวิจัยอีกด้วย
ทั้งนี้ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็น เจ้าภาพ
จัดการประชุมฯ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ร่วมจัดนิทรรศการ เทศกาลกินกุ้งกินปลา ตลาดน้าบางคล้า

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการ
แก่ ชุ ม ชน ในงาน “เทศกาลกิ น กุ้ ง กิ น ปลา ตลาดน้ าบางคล้ า ” เมื่ อ วั น ที่ ๕
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอาเภอบาง
คล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ “กุ้งก้ามกราม”
และ “ปลากะพง” การสาธิ ต อาหารเมนู เ พื่ อ สุ ข ภาพ “ปลากะพงท่ อ งทุ่ ง ”
นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันตาส้มมะม่วงกุ้งสด ประเภทรสชาติอร่อยและประเภท
ลีลาประทับใจ การแสดงของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เล่นเกมส์ แจกไอศกรีมและ
คู ป องอาหารแก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงาน ทั้ งนี้ เ พื่ อ เป็ น การให้ บ ริ ก ารวิ ชาการแก่ ชุม ชน
รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วย
โดยนายเดชา ใจยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน
นายธีระ พรชูตรง นายอาเภอบางคล้า กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน นางบุญมี
ศรีสุข ประธานชมรมผู้ประกอบการตลาดน้าบางคล้า หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นา
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการตลาดน้าบางคล้า ร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ

