ร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๑ ปี
บุคลากรและนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "๘ กรกฎ" วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
บูรพา ครบรอบ ๖๑ ปี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น.
กิจกรรม “วิ่งประเพณีเขาสามมุข ๖๑ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา” ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานและนักวิ่ง ณ
บริเวณทางขึ้นเชิงเขาสามมุขสู่มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมทาบุญตักบาตรอาหารเช้า ณ
อาคารหอประชุมธารง บัวศรี และ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา
ณ ห้องประชุม UAD-201 อาคารหอประชุมธารง บัวศรี โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน และในปีนี้มีบุคลากรและนิสิต คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาการวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่
ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง ภาควิชาเคมี สาขาการบริการ สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ ได้แก่ นางเกศราภรณ์
จันทร์ประเสริฐ ภาควิชาชีววิทยา และ “นิสิตดีเด่น” ได้แก่ นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี นิสิตชั้นปีที่ ๓
ภาคปกติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิตมา
ณ โอกาสนี้ด้วย
คาประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา”
สาขาการวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง ปัจจุบันปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น รับผิดชอบในหน้าที่ด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย มีผลงานทางวิชาการ ทั้งบทความวิจัย บทความวิชาการที่เผยแพร่ ใน
วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นจานวนมาก มีผลงานที่โดดเด่น คืองานด้านการวิจัย โดย
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้แก่ เรื่องการเตรียมสารสังเคราะห์ไตรเอโซลไกลโคไซด์เพื่อการศึกษา
คุณสมบัติการ ต้านมะเร็งท่อน้าดี และเรื่องการพัฒนาสาระสาคัญตัวที่สอง “Andrographolide”
ผลงานวิจัยสามารถสร้างความรู้ใหม่ คือ การนาสารสกัด Andrographolide จากต้นฟ้าทะลายโจร
ซึ่งมีฤทธิ์ต้านมะเร็งน้อยมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างจนมีฤทธิ์ต้านมะเร็งที่ดี กว่ายา ด้วยวิธีที่ง่ายและ
สามารถเพิ่มปริมาณได้มาก
คาประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา”
สาขาการบริการ สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ
นางเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ ปัจจุบันปฏิบัติงานในตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชานาญการ
พิเศษ ภาควิชาชีววิทยา
เป็ น ผู้ มี ค วามอุ ต สาหะ มุ่ ง มั่ น รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านโดยเฉพาะในด้ า นการบริ ก าร
สนั บ สนุ น ช่ ว ยวิ ช าการ ดั ง มี ผ ลงานต่ า งๆ อาทิ คู่ มื อ การเตรี ย มสารเคมี ป ระกอบการเรี ย นบท
ปฏิบัติการทางชีววิทยาทั่วไป เพื่อบริการวิชาการในรายวิชาพื้นฐาน (๓๐๖๑๐๑) โครงการเพาะเลี้ยง
ไฮดราและพลานาเรียเพื่อการบริการวิชาการให้กับปฏิบัติการ พื้นฐานและเครือข่ายการศึกษาของ
ภาคตะวันออก เป็นต้น มีบทความวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารวิจัย การประชุมวิชาการ และรายการ
“วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน” หลายเรื่อง เช่น เรื่องผลของน้ามันดิบต่อเนื้อเยื่อเมลเทิลในหอยนางรม
ปากจีบ (Saccostrea cucullata) เรื่องผลกระทบของสารไตรบิวทิลทินต่อเนื้อเยื่อระบบทางเดิน
อาหารของหอย ตะโกรมกรามดา เรื่องรายการตัวอย่างอ้างอิงหอยทะเลฝาเดียวซึ่งเก็บรักษาไว้ที่ห้อง
ปฏิบัติ การสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องผักตาลึงริมรั้วสารพัดประโยชน์
เป็นต้น

“รู้ทันงานประกัน ๕๘” กิจกรรมที่ ๑ : การจัดทา SAR ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-201 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายบริหาร
ยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๘” กิจกรรมที่ ๑ : การจัดทา SAR ระดับหลักสูตร วิทยากรได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยาย “เกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN)” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ให้เป็นไปในแนวปฏิบัติและทิศทางเดียวกันและสามารถนาไปใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงานและระหว่างเครือข่ายประกันฯ โดยทั้งนี้มีบุคลากรจากสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ และคณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมด้วย

“รู้ทันงานประกัน ๕๘” กิจกรรมที่ ๑ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน OP องค์กร

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๘” กิจกรรมที่ ๒ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน OP (Organization Profile) องค์กร ได้รับเกียรติจาก
ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต หัวหน้าสานักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในส่วนงาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินการด้านการจัดทา OP ขององค์กรได้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์ภายในคณะ
ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ ในการเตรียมผลงาน
วิชาการเพื่อใช้ ยื่นขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ วิทยากรได้รับเกียรติจาก
ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บรรยายแนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน หนังสือ
และตารา และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชี้แจงการดาเนินโครงการและมอบหมายงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งหลังจาก
เสร็ จ สิ้น โครงการฯ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มจะได้ส่งผลงานเพื่ อยื่ นขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการต่อไป

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนคู่มือการปฏิบัติ งานเพื่อ พั ฒนาประสิท ธิภาพการทางาน” ให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ได้รับเกียรติจาก คุณเสถียร
คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญระดับ ๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร
บรรยาย “หลักเกณฑ์กรอบแนวคิดและเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
จากงานประจา” และ “ตัวอย่างและแนวทางการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน”
โดยมีการฝึกภาคปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน บทที่ ๑-๕ พร้อมทั้งนาเสนอ
เพื่อวิพากษ์ และตอบข้อซักถาม ทั้งนี้
เพื่ อให้ บุ คลากรสายสนั บสนุ นมี ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของคู่มือ
การปฏิบัติงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
มี คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และการบูรณาการความรู้ทางด้านงานวิจัย
เพื่อเป็นการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และการบูรณาการความรูท้ างด้านงานวิจัยให้แก่นิสิตที่ได้รบั ทุนเรียนดีระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงการศึกษาดูงานหน่วยงานทางสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และการบูรณาการความรู้ทางด้านงานวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา และปากน้าประแสร์ ทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ แนะนาการเตรียมตัว ในการบรรยาย (Oral presentation) และ
การทา Presentation (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) โดย Prof.Dr.Ronald Beckett วิทยากรพิเศษประจาคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บารุง อาจารย์
ภาควิชาเคมี การบรรยาย Basic Statistic for Study Surveys หลักสถิติเบื้องต้นเพื่อการสารวจ โดย ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ การบรรยาย
Marine Biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเล โดย ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา การบรรยาย Solar System
Phenomenon (ปรากฏการณ์ระบบสุริยะ) โดย ดร.ปิยเนตร ฉุยฉาย และ ดร.กุลนารี วงค์ราช อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ การปลูกป่าและเก็บข้อมูลในระบบนิเวศป่าชายเลน
(ทุ่งโปรงทอง) การสารวจระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้าประแสร์ โดยมีวิทยากรประจากลุ่ม ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ โดย ดร.อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ภาควิชาเคมี
กลุ่มที่ ๒ โดย ดร.สามารถ สายอุต อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร กลุ่มที่ ๓ โดย ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ และกลุ่มที่ ๔ โดย ดร.ปิยเนตร ฉุยฉาย คอยแนะนา
การสรุปเนื้อหาและจดบันทึกกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการแก่นกั เรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การเสริมสร้างคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข” เมื่อ
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๖ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) โดยมีฐานกิจกรรม Science Show จานวน ๓ ฐาน
ได้แก่ ฐานผักผลไม้เปลี่ยนสี ฐานเรือดาน้ามันลอยน้า และฐานน้าอัดลมเรืองแสง
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการทดลองทางวิ ทยาศาสตร์ ประยุกต์
กิจกรรมทดลองจากชีวิตประจาวันที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ และเป็นกิจกรรมที่
นักเรียนสามารถทาการทดลองและปฏิบัติได้จริง

ภารกิจผู้บริหาร
● ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายผลิตตาราทางวิชาการ” วันที่

๑๕ – ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี
● อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี น.ส.เกศวลี อุดมเวช สังกัดภาควิชา
จุลชีววิทยา และนายรัฐกาล จันทรศร สังกัดสานักงานคบดี เข้าร่วมโครงการสัมมนากิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ – ๑๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ค่ายฝึกอบรมหาดยาว กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
● ดร.การะเกด เทศศรี สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการ “The 16th International Congress on Catalysis” และนาเสนอผลงานวิชาการรูปแบบ

โปสเตอร์ หัวข้อเรื่อง “Photocatalytic Reduction of CO2 to Methanol over Cu/ZnO Catalysts” ด้วยทุนส่วนตัว วันที่ ๒ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ (ต่อ)
● ดร.สมชาติ แม่นปืน สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8 th Oxizymes Meeting หัวข้อเรื่อง

“Biochemical properties of 3,4-dihydroxyphhenylacetate 2,3-dioxygenase from Pseudomonas aeruginosa” ด้ ว ยทุ น ส่ ว นตั ว วั น ที่ ๒ – ๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ เมืองวาเกนนิงเก้น ประเทศเนเธอร์แลนด์
● ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสมาชิกและทัศนศึกษากับสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จากัด วันที่ ๑๕ – ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
● ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิ ชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “World Congress of Malacology 2016 (WCM), the 19th
International Congress of UNITAS MALACOLOGICA (UM), และนาเสนอผลงาน หัวข้อเรื่อง “SOME BEHAVIOR AND DEVELOPMENT OF FRESHWATER
MARGINELLID SNAIL (RAVOMARGINELLA MORRISONI BRANDT, 1968) OBSERVED IN LABORATORY” ด้วยทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ และทุนส่วนตัว
วันที่ ๑๗ – ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
● ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Asian Mathematical Conference (AMC 2016) และ
นาเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง “Simulation of Solid Oxide Fuel Cell with Temperature Effect” ด้วยทุนส่วนตัว วันที่ ๒๔ – ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) ประเทศอินโดนีเซีย

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
● ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม The International Polymer Conference of Thailand : PCT-6
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หัวข้อเรื่อง “Preparation and characterization of PMAMPC- functionalized MNPs by one-pot reaction” วันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คาปรึกษาในการจัดทายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท ได้รับเชิญเป็นผู้ให้คาปรึกษาในโครงการ “ICM for Sustainable Coastal Community and Ecosystems Services” วันที่ ๑ – ๒
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และตาบลตะพง จ.ระยอง
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมโครงการทบทวนแนวทาง
การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้น” วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
น.ส.จิตตรัตน์ เอี่ยมเอก พร้อมด้วย น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ และ น.ส.สมฤดี หวานระรื่น สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการกาหนดเลขประจา
ส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงาน วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๕๐ ปี ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทาฐานข้อมูลน้าทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายฝั่งจังหวั ดชลบุรี วันที่ ๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมฝึกอบรมข้อกาหนด ISO 9001 : 2015 รุ่นที่ ๓ วันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๗, ๑๕, ๒๒ และ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง แนวทางการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมิโด กรุงเทพฯ
ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๗ – ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน (Tier ๒)
วันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา พร้อมด้วย ดร.นิตยา ไชยเนตร และ ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ กรุงเทพฯ
ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ พร้อมด้วย อ.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา ดร.บารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ ดร.พัชรี วงษ์เกษม และ ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
เข้าร่วมประชุมวิชาการทางสถิติและสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ ประจาปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์
รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อนาเสนอข้อมูลร่าง มคอ.๑ สาขาสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา วันที่ ๑๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ดร.กุลนารี วงค์ราช สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “มาตรวิทยาต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน (เน้นพลังงานแสงอาทิตย์) ” วันที่ ๑๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
● นายธนพัฒ พรหมทา สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการ เรื่อง “การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
●
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ครั้งที่ ๓๓ ( 33rd WUNCA) วันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับพื้นที่ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริชมอน สไตริส
คอนเวชั่น โฮเท็ล จ.นนทบุรี
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการการเรียนการสอนนิเวศวิทยาทางทะเล (Marine Ecology) ประจาปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๔
วันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิจัย จ.ภูเก็ต
ผศ.เผชิญโชค จินตเศรณี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ นาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ ๑๒ ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและ
นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ” วันที่ ๒๐ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ และ ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการความก้าวหน้าการจัดทาข้อเสนอพื้นที่คุ้มครอง (หมู่เกาะมัน) จ.ระยอง (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กรุงเทพฯ
ดร.กุลนารี วงค์ราช สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “The 1st Training Workshop on Plasma Diagnostics for Fusion
Research” วันที่ ๒๔ – ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร นาเสนอความก้าวหน้าผลการวิจัยระยะ ๒ เดือน วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ นาเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับน านาชาติ “The 20th International Annual
Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 20)” วันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.วิสาตรี คงเจริญสุนทร สังกัดภาควิชาชีววิทยา พร้อมด้วย ดร.ศศิธร มั่นเจริญ สังกัดภาควิชาเคมี รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช สังกัดภาควิชาชีวเคมี ผศ.ดร.อุษาวดี
ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ สังกัดภาควิช าวิทยาศาสตร์การอาหาร ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ สังกัด
ภาควิชาวาริชศาสตร์ และ ดร.ศนิ จิระสถิต สั งกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมและนาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“The 5th Burapha University International Conference 2016” วันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี
ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วย ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ ดร.สิรมิ า
ชินสาร ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ ดร. ศนิ จิระสถิต และ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วม
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สาเร็จการศึกษา ประจาปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันที่
๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ เดอะโบนันซ่ารีสอร์ทเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ดร.การะเกด เทศศรี พร้อมด้วย ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference on Science and Technology
of Emerging Materials 2016 (STEMa 2016) วันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

อาจารย์พิเศษ / วิทยากร / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
● ผศ.ดร.อารีรักษ์ ชัยวร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หัวข้อเรื่อง “SOME PROPERTIES OF
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●

●
●

TWO-NORM SPACES” วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.จอมใจ สุกใส สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
หัวข้อเรื่อง “การศึกษาเชิงทฤษฎีของการแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของ C5-C6 แอลเคนเป็นโอเลฟินโดยใช้ซีโอไลต์” วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา วั นที่ ๔ – ๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มทร.ตะวันออก วข.บางพระ จ.ชลบุรี
ดร.อดิศร บูรณวงศ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้กับเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยเครือข่ายในเขตเทศบาล
ตาบลด่านสาโรง ในโครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านท้ายหาด รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

อาจารย์พิเศษ / วิทยากร / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ต่อ)
● ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติว รานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นประธานและกรรมการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
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อุตสาหกรรม และหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ ในโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ วันที่ ๗, ๒๑, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุม “Biodiversity and Health in Southeast Asia: translating research to aceion” วันที่ ๑๑ – ๑๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้ รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
หัวข้อเรื่อง “การหาภาวะเหมาะที่สุดสาหรับการตรึงรูปไลเพสจากจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการสลายไขมันเพื่อการผลิตไบโอดีเซล” วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ
“ON OPITIMIZING DNA SEQUENCE DESIGN FOR DNA LOGIC AND CIRCUIT” วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พญาไท ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.วรนพ สุขภารังษี สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรดาเนินรายการ หัวข้อ “Yong researcher” วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาตัวรับรู้ทางเคมีไฟฟ้า
สาหรับการตรวจวัดกลูโคซามีนโดยใช้ระบบดรอปเล็ตไมโครฟลูอิดิก ” วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานัก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๒๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการเตรียมจัด ทารายงานสถานการณ์ชายฝั่งของประเทศ (National State of
Oceans and Coasts Report) และรายงานการประเมินเศรษฐกิจภาคทะเล (Blue Economy Assessment Report) วันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ
ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญผู้บรรยายพิเศษ ให้กับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในกิจกรรม “โลกหลงสารวจ :
The lost World” วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับเชิ ญเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “การศึกษาคุณภาพน้า ความสัมพันธ์ระดับโมเลกุล
ของปลาสกุล Rasbora Esmus และความหลากหลายของแบคทีเรียโคลิฟอร์ม ในบริเวณถ้าน้าเขาศิวะ อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว” วันที่ ๒๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะวิ ทยาศาสตร์ ใน
สาขาวิชาฟิสิกส์ วันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประจากลุ่มในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙
(The 5th Burapha University International Conference 2016) วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี

โครงการเรียนวิทย์ติดทะเล

คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการเรียนวิทย์ติดทะเล ให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๖-๘
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เข้าใจถึงการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ได้รู้จักและ
เตรียมพร้อมในการปรับตัวในได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาการสื่อสารและทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการลดจานวนนิสิตที่พ้นสภาพ
อีกด้วย โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษ "ตามรอยนักวิจัยไปขั้วโลก" โดย ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ การบรรยายพิเศษ
"จากชีวิตมัธยม สู่รั้วสีเหลืองในถิ่นเทาทอง" โดย ดร.จุมพฏ กาญจนกาธร ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ ๕ สาขาวิชาฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา กิจกรรมฐาน
Open House ทางด้านวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเข้าร่วมประเพณีวิ่งเขาสามมุข ๖๑ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
พบปะพูดคุยและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่

ทาบุญและพัฒนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทาบุญและพัฒนา
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ
สร้างขวัญกาลังใจและช่วยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนิสิต
รวมถึงบุคลากรและอาจารย์ อีกทั้งเป็นการบาเพ็ญประโยชน์ในการ
พัฒนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่ง ขึ้น ทั้งนี้มีอาจารย์ บุคลากร
นิสิต และคณะกรรมการสโมสรนิสิต เข้าร่วมทาบุญโดยพร้อมเพรียง

ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัตทิ างวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง
นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพในการเรียนวิทยาศาสตร์ อีกทั้งสามารถนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
กิจกรรมประกอบไปด้วยการแบ่งกลุ่มเข้ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ จานวน ๔ กลุ่ม โดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ๑. กลุ่มคณิตศาสตร์ โดย ดร.ชาติไทย
ไทยประยูร ๒. กลุ่มชีววิทยา โดย ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ ๓. กลุ่มฟิสิกส์ โดย อ.ชัยณรงค์ แต้พานิช และ ๔. กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ โดย ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์
การทัศนศึกษา สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา/ เยี่ยมชมและสารวจชายหาดบางแสน และฟังการบรรยายพิเศษ “ปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬในอ่าวไทย
ตอนบน” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ อาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการสัมมนากิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนากิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร และค่ายฝึกอบรมหาดยาว กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้การจัดทากิจกรรมอย่างมีระบบ ฝึกเขียนโครงการโดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตเป็นว่าที่บัณฑิตอันพึงประสงค์
และเข้าใจบทบาทของนิสิตด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งเพื่อให้นิสิตได้จัดทาแผนและวางแผนการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้วย
พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและบรรยาย “กิจกรรมนิสิตในมุมมองของผู้บริหาร”
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา บรรยาย “บทบาทของนิสิตต่อการประกันคุณภาพการศึกษา” อาจารย์ปริยา
ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พบปะนักกิจกรรม และนายรัฐกาล จันทรศร นักวิชาการศึกษา ชี้แจงเกี่ยวกับกับขั้นตอนการจัดโครงการ
และแบ่งกลุ่มวางแผนกาหนดกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการเขียนแผนฯ จากนั้นเดินทางไปยังค่ายฝึกอบรมหาดยาวฯ เพื่อเข้ากิจกรรมละลายพฤติก รรมและสร้าง
ภาวะผู้นา กิจกรรม Walk Rally โดย ทีมวิทยากรทหารของค่ายฯ โดยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมได้แลกเปลี่ย นเรียนรู้ในปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ/ ความล้มเหลวใน
การจัดกิจกรรม และแนวทางการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและ/ หรือขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม เพื่อศึกษาประเด็นข้อผิดพลาดและวางแผนร่วมกันจัดทาแนวทาง
ปฏิบัติ ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะต่อไป

