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การจัดทาแผนปฏิบัติการของฝ่าย คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๐
ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดทาแผนปฏิบัติการของฝ่าย คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปี ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เมื่อวันที่
๑๘-๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมนาใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร
โดยมีรองคณบดีและบุคลากรสายสนับสนุนทุกฝ่ายร่วมระดมความคิดเห็น
พร้อมนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการฝ่าย เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ตามวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์
และกากับ ติด ตามผลลัพ ธ์ต ามพัน ธกิจ ของคณะวิท ยาศาสตร์ โดยคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ นาเสนอแผนกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ S1-S6 ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ และร่วมแสดงความคิดเห็นในแผนปฏิบัติการแต่ละฝ่าย ทังนี
รองคณบดีแต่ละฝ่ายเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของคณะตามตัวบ่งชีองค์ประกอบคุณภาพในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ โดย ดร.ธีรเวช
ทิตย์สีแสง ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก และ อ.เจนวิทย์ นวลแสง กรรมการ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี เข้าร่วมชีแจงและให้สัมภาษณ์ พร้อมทังนาคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจเยี่ยมชมสถานที่การเรียนการสอน
ของคณะ และรับฟังสรุปผลการประเมิน

มอบเงินอุดหนุนทุนการศึกษาขององค์การสะพานปลา
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสติ
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ทาพิธีส่งมอบเงินอุดหนุนให้ ทุนการศึกษาขององค์การ
สะพานปลา ให้แก่นางสาวนันทิกานต์ มงคลนรกิจ นิสิตชันปีที่ ๔ สาขาวิชาวาริช
ศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.เอกรั ฐ ศรี สุ ข คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น ผู้ ส่ ง มอบ
ทุนการศึกษา และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี และ อาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน ของคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนการศึกษานี

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๒

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กาหนดจัดโครงการโอลิมปิก
วิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้และเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าค่ายที่ ๒ โดยคณะวิทยาศาสตร์รับเป็น
ศูนย์อบรมในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๘-๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมนาใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา ได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับนักเรียนและเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์ผู้ประสานงานสาขาวิชาและ
ผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย
ทังนีหลังเสร็จสินการอบรมจะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่ อเข้าอบรมในค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

ภารกิจผู้บริหาร
 ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเตรียมงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยประจุลจอมเกล้า ๒๕๕๙ วันที่

๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนายร้อยประจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
 ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมนาเสนอ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการวิจัย และข้อเสนอแนะในการ
จัดสรรงบประมาณการวิจัยด้านการประยุ กต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วั นที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
กรุงเทพฯ

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
 ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติงานโดยได้รับหนังสือเชิญให้เป็นผู้ประสานงานร่วมเกี่ยวกับการประชุมวิชาการ “1st

International Workshop on Biodiversity and Ecosystem Services : the role of endangered species and invasives” แ ล ะ น า เ ส น อ ผ ล งา น
วิชาการในหัวข้อ เรื่อง “comparing environmental tolerance of the apple snails as the model species (invasive species and native species)
on the freshwater ecosystem in Thailand” โดยได้รับสนับสนุนจาก Erasmus Mundus Project Swap and Transfer และ University of Innsbruck
(ทุนประเภท ๒) มีกาหนด ๑๒ วัน ตังแต่วันที่ ๑๔ - ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ เมืองอินซ์บรูค (Innsbruck) ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
 ผศ.ดร.นภา ตังเตรียมจิตมั่น พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมเยี่ยมชมเครื่องมือ AAS และห้องปฏิบัติการเครื่องวัดหาปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิค









การดูดกลืนแสงของอะตอม วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บริษัทเพอร์กินเอลเมอร์ จากัด กรุงเทพฯ
ดร.กุลนารี วงค์ราช สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมวัสดุขันสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้ านพลาสมาและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.ธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง และ ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบวิชาชีววิทยาโอลิมปิก วันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรุงเทพฯ
น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ และ น.ส.ปาลิตา เอี่ยมหมดจด สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการหมักจุลินทรีย์ในระดั บ
ห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรม” วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์องค์กร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครังที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับนามันไบโอดีเซล วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บริษัท
สุขสมบูรณ์นามันปาล์ม จากัด จ.ชลบุรี
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีต่างๆ เพื่อจัดทาความคิดเห็นประกอบ
โครงการโรงไฟฟ้าบางประกง (ทดแทน เครื่องที่ ๑-๒) วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๓

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
 ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบการเกิดปรากฎการณ์นาทะเลเปลี่ยนสี














บริเวณอ่าวไทย วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถาบันวิจัยพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ลงพืนที่ศึกษาดูงานโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยผลิตที่ ๓ ของบริษัท บีแอลซีพี เพาะเวอร์ จากัด
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อ.เมือง จ.ระยอง
ดร.แววลี โชคแสวงการ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ แม่นปืน ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย และนิสิตสังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วม
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนาความรู้ทางชีวเคมีไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บริษัท ซี วาย บอส ฟู้ด จากัด จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาหรับการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรเพื่อขึนทะเบียน TQR วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเว็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทาความคิดเห็นประกอบโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยผลิตที่ ๓
ของบริษัท บีแอลซีพี เพาะเวอร์ จากัด วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุม “The 6th Chaina-Thailand joint Workshop on Natural Products and Drug Discovery”
วันที่ ๑๖ - ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อ่าวนาง คลิฟบีช รีสอร์ท จ.กระบี่
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ครังที่ ๑๐/๒๕๕๙ วัน ที่
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.ดร.สินีนาฎ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครังที่ ๓/๒๕๕๙
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทาความคิดเห็นประกอบโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยผลิตที่ ๓
ของบริษัท บีแอลซีพี เพาะเวอร์ จากัด วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
ดร.บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC2016 วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประจาเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.อดิศร บูรณวงศ์ พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่ วมทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เทคโนโลยีไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ - Nectec จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.บารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ Factorins Designs ด้วยโปรแกรม Minitab วันที่ ๒๐ - ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ บริษัทโซลูชั่น เซ็นเตอร์ จากัด กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการจัดทาข้อเสนอการวิจัยใต้ทะเลลึกและสมุทรศาสตร์ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “An overview of Coastal Protech (Engineering and non-engineering or










ecosystem approach in Thailand)” วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ พัทยา จ.ชลบุรี และ หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบประมวลความรู้/ วัดคุณสมบัติ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ดร.แวววลี โชคแสวงการ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรองค์ความรู้ทางการวิจัยด้านชีววิทยาเชิงระบบ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ membrane protein ในหัวข้อสัมมนาเรื่อง “Enrichment of membrane proteins for MS-BASED proteomic analysis” วันที่ ๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.ปิยเนตร ฉุยฉาย สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรบแก่นักเรียนที่เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ค่ายที่ ๑
วันที่ ๘ -๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทาความคิดเห็นประกอบโครงการ
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยผลิตที่ ๓ ของบริษัท บีแอลซีพี เพาะเวอร์ จากัด วันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อ.เมือง จ.ระยอง
ดร.การะเกด เทศศรี สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบปากเปล่าขันสุดท้าย ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี ของ นายพชรพล การกล้า วันที่
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมศึกษาดูงานและเป็นวิทยากรในการระดมความคิดเห็นในโครงการพัฒนาคลังสินค้า ขาเข้าท่าเรือ
กรุงเทพ วันที่ ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเคมีนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ของ น.ส.สาวิตรี เสือเอ็ง วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ - ๒๖
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
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เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๔

แนะนาบุคลากรใหม่
ชื่อ-สกุล
ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย
ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์
สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี
ประวัติการศึกษา Ph.D.( BIOCHEMISTRY)
CORNELL UNIVERSITY

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมนาใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง ให้ความรู้พืนฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และสามารถนาไปใช้ในการประเมินหน่วยงานของตนเองได้
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กล่าวเปิดโครงการ

โครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สาหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-201 อาคารปฏิบัติการพืนฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการ
แนะแนวการเลือกสาขาวิชา สาหรับนิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้นิสิตชันปีที่ ๑ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ให้ได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตของแต่ละสาขาวิชา เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาเอก
โดยมีหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ เข้าร่วมชีแจง/ แนะนาในแต่ละสาขาวิชา ทังนีได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าว
เปิดโครงการ และ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานและแนะนาภาพรวมในการเลือกสาขาวิชา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสืบสายน้าบางปะกง”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-401 อาคารปฏิบัติการพืนฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสืบสายนาบางปะกง” ให้กับนักเรียนในโครงการ “นักสืบสายนา”
จากโรงเรียนต่างๆ รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพนา อีกทังได้รับความรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง โดยมีกิจกรรมฐานปฏิบัติการ ๕ ฐาน ได้แก่ ๑. ฐานการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง ๒. ฐานการวิเคราะห์
ฟอสฟอรัส ๓. ฐานการวิเคราะห์ไนโตเจน ๔. ฐานการวิเคราะห์ออกซิเจนละลายนา ๕. ฐานการวิเคราะห์แพลงตอนพืชและสัตว์ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิชญา กันบัว
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดโครงการ และ ดร. กรประภา กาญจนะ อาจารย์ประจาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กล่าวต้อนรับ
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ส่วนบรรณาธิการและที่ปรึกษา
หากต้องการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ สามารถส่งข่าวได้ที่
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อนึ่งท่านสามารถติดตาม
จดหมายข่าวได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.buu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
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