งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๓

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กาหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยกาหนดให้
วันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ภาคตะวันออก ร่วมกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๓ ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วย
เทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” หัวข้อจัดงานย่อย “ปีแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (International Year of Pulse)” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานภาพรวมของการจัดงาน โดยมี
ผู้แทนหน่วยงาน คณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙ ให้กับคณาจารย์ในคณะ ดังนี้ รางวัล
นักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมากที่สุด ได้แก่ ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ และ รางวัลนักวิ จัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์
ใน Impact factor สูงทีส่ ุด ได้แก่ ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ สังกัดภาควิชาเคมี ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมถึงกว่า ๑๕,๐๐๐ คน และมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วม
การแข่งขันกว่า ๔๐๐ โรงเรียน
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
๒. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่ง
นวัตกรรมไทย”
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ของสถาบันการศึกษาและ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสาคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและมีความสนใจในวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรม มากยิ่งขึ้น และรู้จักการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๕. เพื่อให้การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั่วประเทศ
.....ต่อหน้า ๒

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๓ (ต่อ)
ซึ่งภายในงานแบ่งกลุ่มกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ พิธีถวายพานพุ่มสักการะและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
กลุ่มที่ ๒ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ใน
ฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” นิทรรศการ
ปีแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (International Year of Pulse)” กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน ได้แ ก่ การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การประกวดเรียงความ การแสดงทา ง
วิทยาศาสตร์และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักประดิษฐ์น้อย การประกวดวงดนตรีอะคูสติก การประกวดการแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการ “แนะแนวเส้นทางการเรียนวิทยาศาสตร์” เป็นต้น
กลุ่มที่ ๓ กิจกรรมเสริมทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นิทรรศการจากภาควิชาต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์ นิทรรศการเครื่องมื อ
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย บูรพา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยี อวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ สานักบริการวิชาการ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนโดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) “กระแสน้ากับหญ้าทะเล” และ “ความหลากชนิดของสัตว์กลุ่มหอยในเขตภาคตะวันออก”
หน่วยงานภายนอกจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ. ๔) สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าบางปะกง การท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท
โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จากัด บริษัท รัชมอร์พรีซิชั่น จากัด และบริษัท เบทเตอร์ ซิดิเคท จากัด

ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่ อ วั น ที่ ๔ สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้ อ ง CL-101 อาคารปฏิ บั ติ ก าร
พื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นิสิตได้
ทราบข้อมูลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในคณะวิทยาศาสตร์
อีกทั้งเพื่อให้นิสิตได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชา ได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกบั
นิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนาผู้บริหาร และ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนาการเรียนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษา และ
การลงทะเบียนเรียน รวมทั้ง ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละมาตรฐานการศึ ก ษา แนะน าระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา วิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคาร
สิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อให้บัณฑิตได้พบกับผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และได้ทราบถึงระเบียบ
ต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้ปฐมโอวาท ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนาการดาเนินงานของฝ่ายและ
ทุ น การศึ ก ษา และ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภู ษิ ต กรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชาและกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมต้อนรับและ
แนะนาหลักสูตรด้วย

โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริเวณ
โดยรอบอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมฐานของแต่ละภาควิชาและกิจกรรมผูกข้อมือให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รับเกียรติ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติผูกข้อมือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ที่สามารถผ่านการคัดเลือก
เข้ามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งทาให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อบุคคลและสถานที่ในคณะวิทยาศาสตร์
ที่สาคัญกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ ด้วยกันเอง และ
ระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ กับรุ่นพี่ในคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนอีกด้วย

สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-506 ชั้น ๕ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเสริม
ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คาปรึกษานิสิต และให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้มีโอกาสสอบถามหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้คาปรึกษาระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดย ดร.พอจิต
นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ดาเนินการบรรยาย
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab

การใช้งานระบบ e-Document ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาฟิสิก ส์ จัดโครงการอบรม "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
e-Document ภาควิชาฟิสิกส์" เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-402D
อาคารสิรินธร โดยเชิญคุณ มนธนา กั ลยาณสุโ ข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด
กองกลาง สานัก งานอธิก ารบดี มหาวิท ยาลัย บูร พา เป็น วิท ยากรบรรยายพิ เ ศษ
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ลดการ
ใช้ทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อัน
เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์สู่องค์กรอัจฉริยะที่ทันสมัย และสนอง
นโยบายมหาวิทยาลัยบูรพาในการขับเคลื่อนสู่ความเป็น Smart University

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-602 อาคารปฏิบัติการ
พื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย
หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU) จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การใช้สถิติ
เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab ให้กับผู้สนใจทั่วไป มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถนาไปใช้
ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Minitab ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมี ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ ประธานหน่วยฯ และคณะ เป็นวิทยากร ข่าวโดย ผศ.จักรพันธ์ ถาวรธิรา หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

ภารกิจผู้บริหาร
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ ๒” วันที่ ๑ สิงหาคม






พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรี สุ ข คณบดี ค ณะวิ ทยาศาสตร์ เข้ า ร่ ว มประชุ มวิ ชาการ เรื่ อ ง Roles of Higher Education Institutions and Private Sector In STEM
Education in Thailand วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลจากสหรัฐอเมริกาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่ว มประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินสถานการณ์ แก้ไข และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ามัน (กรณีท่อส่งน้ามันดิบรั่วไหลกลางทะเล จังหวัดระยอง) วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญจากสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศวท.) ร่วมกับโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนา

เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกอบรถไฟและการจัดการ
ระบบขนส่งทางราง วันที่ ๗ – ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
 ผศ.ดร.วรพรรณ จันทร์ดี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Moments of zeta and correlations of divisor sums”
วันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นต่อโครงการผลิตลวดทองแดงส่วนขยาย ครั้งที่ ๑














ของ บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จากัด วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ พื้นที่ศึกษาดูงานพื้นที่โครงการฯ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือการดาเนินงานโครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ PEMSEA วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลตะพง จ.ระยอง
ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นต่อแผนงานการดาเนินงานสาหรับประเทศไทย
“โครงการต่อยอดการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออก” วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
ดร.อดิศร บูรณวงศ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ นาเสนอผลงานวิจัย 6th KKU International Engineering Conference 2016 วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ โรงแรม Pullman Khon Kaen Faja Orchid จ.ขอนแก่น
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการรื้อถอนท่านหลุมผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สารวจและผลิต จากัด ในอ่าวไทย รวมถึงท่อส่งปิโตรเลียมในทะเลที่เชื่อมต่อกับแท่นหลุมผลิต วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะไทด์รสี อร์ท จ.ชลบุรี
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016
วันที่ ๔ – ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเบื้องต้น” วันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะประมง
ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลงานทางวิชาการ วันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเจ พัทยา จ.ชลบุรี
ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล พร้อมด้วย ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร
“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ ๒๖ วันที่ ๗ – ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการกิจคู่มอื การใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับนักเรียน
ที่เน้นวิทยาศาสตร์ (สายวิทย์) และสาหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์แบบเข้ม (สายวิทย์เข้ม) วันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ NF-POGO Alumni Network (NANO) Southeast Asia Delft-3D
and Writing Workshops วันที่ ๘ – ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
 ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมขยายผลโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส















วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้ าร่วมสัมมนาวิชาการ “การยกระดับคุณภาพกาแฟคั่วบดในประเทศไทย” วันที่ ๑๘
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรุงเทพฯ
รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและมหกรรม
นิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นต่อโครงการผลิตลวดทองแดงส่วนขยาย ครั้งที่ ๑
ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จากัด วันที่ ๑๙, ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ พร้อมด้วย น.ส.นพวรรณ ทับขัน สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมการบรรยายวิชาการในหัวข้อ “ห้องปฏิบัติการปลอดภัย
สาคัญต่อนักวิจัยอย่างไร” วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทาราแอทเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ
ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา พร้อมด้วย ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมเรื่อง “ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนของระบบนิเวศงานวิจัย
ตอบโจทย์แล้วหรือยัง” วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหามหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
ปฏิบัติการ (MOC) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
นางปั ณฑรี ย์ ชื่ นศิ ริ สั งกั ดส านั กงานคณบดี เข้ าร่ วมอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การระบบเพื่ อก ากั บ มาตรฐานการจั ดท าและบริ หารจั ดการวิ ทยานิ พนธ์ ส าหรั บ
สถาบันอุดมศึกษา (i-Thesis) เรื่อง “การอบรมการใช้งานระบบไอทีสีส (BUU iTesis)” วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สานักคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ดร.ยุภาพร สมีน้อย สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมคณะทางานฝ่ายวิชาการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาหลักสูตรทรัพยากรชายฝั่งทะเลท้องถิ่น” วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมงานรณรงค์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นทุ่งสนสนามไชย วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลสนามไชย จ.จันทบุรี
ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๑ ประจาปี
๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วข.ชลบุรี จ.ชลบุรี
ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ พร้อมด้วย ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยและลงพื้นที่ให้คาปรึกษา
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดตราด วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ จ.ตราด
ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ยาในแหล่งน้า เทคโนโลยีการบาบัดและการนาน้ากลับมาใช้ใหม่
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

อาจารย์พิเศษ / วิทยากร / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ในหัวข้อ “การสังเคราะห์อนุพันธ์โอเซลทามิเวียร์









เพื่อใช้ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส” วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประจากลุ่มในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ (The 5th
Burapha University International Conference 2016) วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี
ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นต่อแผนงานการดาเนินงานสาหรับประเทศไทย
“โครงการต่อยอดการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออก” วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการผลิตลวดทองแดงส่วนขยาย
ครั้งที่ ๑ ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จากัด วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ดร.แวววลี โชคแสวงการ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย 11th International Symposium of the Protein Society of Thailand วันที่
๓ – ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๕๙ ในหัวข้อ “วัสดุผสมซีเมนต์และคอนกรีต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ดร.ปิยเนตร ฉุยฉาย สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมจัดระบบการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้ากับกระบวนการ
เรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายด้านประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพภายในให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ในการจัดทาพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างสัตว์อ้างอิงในรายวิชาสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล วันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต

อาจารย์พิเศษ / วิทยากร / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ต่อ)
 ดร.วศิน วิพิศมากูล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ “ค่ายเยาวชนนานาชาติ” วันที่ ๘ – ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ

















เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ ๙
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
ดร.วรนพ สุขภารังษี สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษทาการสอนให้แก่นิสิตปริญญาบัณฑิต สอนบรรยายรายวิชา ๒๓๐๓๔๙๑ สัมมนา วันที่ ๑๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และ
ชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “Characterization of lopid and protrin factors that are involved shrimp
maturation” วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.วศิน วิพิศมากูล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ให้กับพนักงานบริษัท เอ็ม.ซี.เชน จากัด วันที่ ๑๙
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น ๑๑ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสานักงานประกัน
คุณภาพ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อเรื่อง “ศักยภาพทางอัลลีโลพาทิกของน้าแช่ใบกระถินต่อการงอก
และการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าขาวนกสีชมพู ข้าวเหนียวพันธุ์ กข ๖ และคะน้า” วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นประธานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๙
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร จังหวัดนครปฐม
ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนอย่างไรให้มีความสุขและเทคนิคในความสาเร็จของ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา” วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.บูรพา วข.จันทบุรี จ.จันทบุรี
ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ ในโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ วันที่ ๒๕ สิงหาคม และ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.ปิยเนตร ฉุยฉาย สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมจัดระบบการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้ากับกระบวนการ
เรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี
ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ ในงานวิจัยด้าน
Structural DNA nanotechnology: From genetic materials to nanomaterials วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงงานต้นแบบ มจธ. (บางขุนเทียน)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม SD-502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ดา้ นการจัดการโครงการสร้างหน่วยงาน
ภารกิจหลัก และการปรับโครงสร้างภายในของสานักงานเลขานุการ โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
สานักงานคณบดี หัวหน้าส่วนงาน ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา เข้าศึกษาดูงาน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบั นวิ จัย
เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลล้านนา จังหวัดลาปาง เข้าศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร
โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในภาพรวม ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้มีคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนาชมห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการ
พื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วย

โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รู้จักเพลงเชียร์ของคณะและมหาวิทยาลัยมากขึ้น อีกทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ปลูกฝัง
และเสริมสร้างความรักสามัคคี และมีน้าใจ เกิดความภาคภูมิใจในคณะ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์
เป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีกิจกรรมการแสดงจากรุ่นพี่ในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ สแตนเชียร์ และผู้นาเชียร์ อเมริกันเชียร์ และสันทนาการ ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการ
นิสิตเข้าร่วมด้วย

โครงการซายน์สักการะและซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการซายน์สักการะและซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๒ วัน คือซายสัมพันธ์
จัดกิจกรรมวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์และหาดวอนนภา และซายน์สักการะ จัดกิจกรรมวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ หาดบางแสนและเขาสามมุข เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รู้จักกับสถานที่ต่างๆ และเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้เกิด
ความสนิทสนม เกิดความสามัคคีกันระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้องและเกิดความภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาสตร์ โดยจะมีกิจกรรมฐานสัมพันธ์และกิจกรรมลอดซุ้มซายน์
ของรุ่นพี่ในแต่ละสาขาวิชา คอยต้อนรับและร่วมทากิจกรรมกับน้องๆ ซึ่งตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

