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โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการตัดสินใจและวางแผน
การทางานหรือการศึกษาต่อในอนาคต และได้รับความรู้การทางานจากประสบการณ์ตรงจากพี่ๆ ศิษย์เก่า โดยมีการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพอย่ า งไร ให้ พ ร้ อ มสมั ค รงาน” ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ดร.ระพี บุ ญ เปลื้ อ ง (ศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะวิ ท ยาศาสตร์ รุ่ น ที่ ๑๒) ผู้ ช่ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ เ ทศสั มพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร “เทคนิคการเสริมบุคลิกภาพการสมัครงาน” โดยวิทยากรจากสถาบัน CHALACHON Academy และการเสวนา “ทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ ๒๑” โดยวิทยากรจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งในวันเดียวกันยังได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง “พัฒนาบุคลิกภาพนิสิตและการพูดในที่ชุมชน” ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้กับนิสิตและ
ผู้สนใจได้รับฟัง วิทยากรโดย ดร.ระพี บุญเปลื้อง (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๑๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เปิดโครงการและให้ปัจฉิมโอวาท

โครงการสัมมนา เรื่อง ตัวเร่งทางชีวภาพ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์
(SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง ตัวเร่งทางชีวภาพ :
อดีต ปัจจุบัน อนาคต (Biocatalyst : Past Present and Future) ให้กับคณาจารย์
บุคลากร และนิสิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ Biocatalyst และนา
ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางชีวภาพ ได้รับเกียรติจาก
ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น (นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจาปี ๒๕๕๘) คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็น
ประธานกล่าวเปิดโครงการ

การใช้โปรแกรม Minitab เบื้องต้น สาหรับงานวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-402D อาคารสิรินธร
หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Minitab เบื้องต้น สาหรับงานวิจัย
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ให้ กั บ อาจารย์ นั ก วิ จั ย และนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการใช้โปรแกรม Minitab และการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐานพร้อมฝึกปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.บารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็น
ประธานกล่าวเปิดโครงการ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
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โครงการอบรมสารสนเทศการใช้ระบบการจัดการ การฝึกงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมสารสนเทศการใช้
ระบบการจัดการ การฝึกงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้งานระบบการฝึกงานของนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การใช้งานและการพัฒนาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย คุณนัฐพร ยะโสวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยบูรพา คุณวิภาสินี ทองสังข์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ แนะนาขั้นตอนการส่งเอกสารการฝึกงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงาน

ภารกิจผู้บริหาร
 อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการศูนย์แม่ข่ายโรงเรี ยนเพื่อ

การขยายผลสู่มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ ๒ – ๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โครงการหลวงดอยอินทนนท์ และโรงแรมคุ้มภูคา จ.เชียงใหม่
 ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจาปีของเครือข่ายนักประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน
รุ่นเยาว์ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับหนังสือเชิญจาก the International Fisheries Symposium (IFS2016) เพื่อให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ









และเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและเครือข่าย ASEAN Fisheries Education Network (ASEAN-FEN) มีกาหนด ๒
วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ Phu Quoc Island สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติงาน โดยได้รับหนังสือเชิญจาก the International Fisheries Symposium (IFS2016)
เพื่อให้เข้าร่ว มประชุมวิชาการและเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและเครือข่าย ASEAN Fisheries Education
Network (ASEAN-FEN) มีกาหนด ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ Phu Quoc Island สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติงาน โดยได้รับหนังสือเชิญจาก the International Fisheries Symposium (IFS2016)
เพื่อให้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Physical and sensorial quality assessment of refrigerate-stored cooked green mussel and
influence of modified atmosphere packaging มี ก าหนด ๔ วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๓๐ ตุ ล าคม - ๒ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ Phu Quoc Island
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติงาน โดยได้รับหนังสือเชิญจาก Professor LU Hanqing จาก Zhejiang Ocean University
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมประชุม 2016’s International Rector Meeting of marine Higher Learning Institutes มีกาหนด ๕ วัน
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ Zhejiang Ocean University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผศ.ดร.วรพรรณ จันทร์ดี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับหนังสือเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายงานวิจัยในหัวข้อ เรื่อง Moments of L- functions และการ
สัมภาษณ์งาน ณ คณะคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู (University of Waterloo) ด้วยทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู มีกาหนด ๕ วัน ตั้งแต่
วันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ เมืองวอเตอร์ลู (Waterloo) รัฐออนแทรีโอ (Ontario) ประเทศแคนาดา

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
 ดร.บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Science, Mathematics and Technology

Education Conference ; ISMTEC 2016 ในหัวข้อ “STEM Education : Preparing a Workforce for the Future” วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ พร้อมด้วย ดร.อดิศร บูรณวงศ์ และนิสิตสังกัดภาควิชาฟิสกิ ส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๒๐
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จ.ฉะเชิงเทรา
 รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ – ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

๓

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
 ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี พร้อมด้วย น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ เข้าร่วมประชุมกับสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย วันที่ ๓๑ ตุลาคม
























พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑ – ๒
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
ดร.สมชาติ แม่นปืน สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมนาเสนอผลวิจัยแบบปากเปล่าในหัวข้อเรื่อง “Functional role of a flap domain in human serine
hydroxymethyltransferase” ในงานประชุมทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น) วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.กรประภา กาญจนะ พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการจัดการของเสียของโ รงงาน
วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บริษัท สุขสมบูรณ์ น้ามันปาล์ม จากัด จ.ชลบุรี
ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร FOT และ BOST วันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการศึกษาโครงการระบบนิเวศ
การเพาะเลี้ยง และการอนุรักษ์สาหร่ายสีน้าตาลสกุล Sargassum C.Agardh วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ พร้อมด้วย ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบการเกิด
ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีบริเวณอ่าวไทย วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหารือแนวทางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการจัดทา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินการเตรียมการจัดทาข้อสอบ การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ
ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ พร้อมด้วย ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมนาเสนอผลงานในวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า วันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่ว มประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. วันที่ ๙
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ TSDF-TRF Sustainability Forum 2/2016 พื้นที่ชนบทไทย : โอกาสและ
ความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่ วันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยด์ เทอร์มินอล ๒๑ กรุงเทพฯ
ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมด้วย รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 2nd Joint
Seminar Core to Core Program วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙” วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมศึกษาดูงานและสาธิตการใช้เครื่อง Electronic nose (E-nose)
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จากัด กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยและทางเทคนิคเชิงวิชาการต่อโครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่
ของบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จากัด วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ จ.ฉะเชิงเทรา
ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “การใช้สัตว์น้าเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ” วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ และนิสิตสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บริษัท แฟมิลี่ ทรี ฟู้ดส์ จากัด จ.ระยอง
ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข พร้อมด้วย ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ และนิสิตสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วันที่ ๒๓
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บริษัท สยามยามาโมริ จากัด จ.ระยอง
ดร.การะเกด เทศศรี สังกัดภาควิชาเคมี เช้าร่วมประชุมวิชาการ NanoThailand 2016 วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ Greenery
Resort Khao Yai Hotel จ.นครราชสีมา

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

๔

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการร่วมในการอสบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ของ นางสุชาวดี ลีฟซี ย์ นิสิตระดับ
















บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วันที่ ๓๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) วันที่ ๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.มหิดล วข.จันทบุรี จ.กาญจนบุรี
ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม มัธยมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ วันที่ ๓, ๑๐ และ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ผศ.ดร.วรพรรณ จันทร์ดี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ “Moments of L-functions
and Random Matrix theory” วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมในการอนุรักษ์แ ละฟื้นฟู
ป่าชายเลนในพื้นที่แนวถนนเฉลิมบูรพาชลทิตสู่การพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืนฯ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ จ.สมุทรสงคราม
และ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาความเห็นประกอบโครงการโรงงานผลิต
แบตเตอรี่ ของบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จากัด วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ จ.ฉะเชิงเทรา
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และ
การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.๕)” วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา จ.สงขลา
ดร.การะเกด เทศศรี สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Miss. Atiweena Krittayavathananon วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง
ผศ.ดร.จอมใจ สุกใส สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.อรวรรณ วิเศษสุนทร หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาควิชาเคมี ในหัวข้อเรื่อง “การสังเคราะห์อนุพันธ์เฟอร์โรซีนที่มีตัวรับแบบต่างๆ เพื่อเป็นตัวรับรู้ไซยาไนด์ไอออน” วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เป็นกรรมการสอบวิชาปัญหาพิเศษ นิสิตระดับปริญญาตรี ในชั้นปีที่ ๔ จานวน ๕ คน วันที่
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.บูรพา วข.จันทบุรี จ.จันทบุรี
ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนนิสิตบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ ๒ - ๔ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
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ต้อนรับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้
การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รวม ๑๕๒ คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร เข้ารับฟังแนะแนวการศึกษาต่อและ
เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา อาชีพหลังจบการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ เข้าให้
การต้อนรับและแนะนาการเรียนการสอน แนะนาสาขาวิชา การบอกเล่าประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัตกิ าร
พื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง และห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ส่วนบรรณาธิการและที่ปรึกษา
หากต้องการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ สามารถส่งข่าวได้ที่
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อนึ่งท่านสามารถติดตาม
จดหมายข่าวได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.buu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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scibuu.pr@gmail.com
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