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บุคลากรเข้ารับประกาศนียบัตรการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙

รศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์

ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง ภปร. ๙๐๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบประกาศนียบัตรให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย ที่มีผลงานการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตรสูงสุด ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมีบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับมอบ จานวน ๒ ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์ ภาควิชาชีววิทยา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ระดับ
นานาชาติ สูงสุดอันดับที่ ๒ และ ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์ มีผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร สูงสุดประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีต่อคณาจารย์ มา ณ โอกาสนี้
(ภาพ: งานส่งเสริมการวิจยั มหาวิทยาลัยบูรพา)

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒

อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมการทากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิด
ความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดยเวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) จัดพิธีสงฆ์และถวายสังฆทาน ปิ่นโต
อาหารแห้ง มี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดี บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ร่วมทาบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการให้ความรู้เรื่องการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO)

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการให้ความรู้
เรื่องการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO) ให้กับผู้รับผิดชอบหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทราบ
แนวทางในการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ

สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ (ครั้งที่ ๒)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม SD 506 ชั้น ๕ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.สุดสายชล หอมทอง
หัวหน้าโครงการฯ กล่าวนาสวดมนต์ และได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธี ตลอดจนได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภารกิจผู้บริหาร
 ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมและนาเสนอแผนการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อนวัตกรรม กลุ่มคลัสเตอร์ เกษตร

อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ตามนโยบาย Thailand 4.0 วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ
 ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง หัวหน้าสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มดอกไม้สด)
“วันตากสินมหาราช” วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดใหญ่อินทราราม จ.ชลบุรี
 ผศ.ดร.เอกรั ฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รอบที่ ๑ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง ๑ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ภารกิจผู้บริหาร
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์ คณะ

วิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จ.เชียงราย
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมประจาจังหวัดนครนายก
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก จ.นครนายก
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ
ห้อง ๑ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
 ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศา สตร์ของ
สถานที่ดาเนินการ (คกส.) วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกาหนดขอบเขตและแนวทางการ




















ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยสาธารณะ ๖ (Public Scoping) (ค๑) โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด่านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดสาหรับการก่อสร้างแหลมฉบัง ชั้นที่ ๓ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง สวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน จีนและญี่ปุ่น วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ประจาเดือนธันวาคม
ครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ประจาเดือนมกราคม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.วรพรรณ จันทร์ดี พร้อมด้วย ดร.วริน วิพิศมากูล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ดร.สมชาติ แม่นปืน สังกัดภาควิชาชีวเคมี และ รศ.ดร.อุบลลักษณ์
รัตนศักดิ์ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมการประชุม “นักวิจัย...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สวก.” ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑๑ – ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
เดอะรีเจ้นท์ ชะอา บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์ พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมศึกษาดูงานการเรียนรูพ้ ลังงานทดแทน วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน Sunny Bangchak จ.พระนครศรีอยุธยา
นางจันทนีย์ บุญมามีพูล พร้อมด้วย น.ส.พรพรรณ สีลาผอง สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมฝึกอบรม “ผู้ขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อ ม วันที่ ๑๘
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.ดร.วรพรรณ จันทร์ดี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหนังสือเรียนและคู่มือสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย วันที่ ๑๘
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารอานวยการ สสวท. กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ศิริโฉม ทุ่งเก้า และ ผศ.ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑ (1st NCOST) วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มทร.สุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา
ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมหารือการดาเนินงานการจัดทาส่วนจัดแสดงนิทรรศการหอยในประเทศไทย วันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ และ ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการเกษตร
ครั้งที่ ๑๘ ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง สังกัดภาควิชาเคมี และ รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International
Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017) วันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ
ผศ.ดวงตา จุลศิริกุล พร้อมด้วย ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ นางเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ นางนวรัตน์ ปราชญ์เปรื่อง และนายรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ สังกัด
ภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมณ์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ปรารถนา คาใส นักศึกษาศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
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อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ผศ.ดร.วรพรรณ จันทร์ดี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ในหัวข้อ











“Moments of L - Functions” วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมเป็นประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.มณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมณ์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานด้านไบโอพลาสติก การนาไปใช้งานและ
กระบวนการขึ้นรูป” วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและแนะแนวการศึกษา งานวิจัย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมณ์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเคมี
นวัตกรรมของ น.ส.สาวิตรี เสือเอ็ง ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมอนุภาคพอลิกรดเมทาคลิลิค-บล๊อก-พอลิสไตรีน โดยกลไกการประกอบตัวเองในการะบวน
การสังเคราะห์อิมัลชั่น” วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ หลักเกณฑ์และการเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี จ.จันทบุรี
ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายปริญญา พันบุญมา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการประมง วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.สุภัทรา ไชยธงยศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมี วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สินีนาฎ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายธนกฤษ ถิ่นถาน นักศึกษาระดับ
บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนติวเข้มให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี

แนะนาบุคลากรใหม่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
สังกัด
ประวัติการศึกษา

นางสาวจินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล
อาจารย์ ดร.
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
Ph.D. (Biological and agricultural engineering)
TEXAS A&M UNIVERSITY ,USA

โครงการกีฬาน้องพี่คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการกีฬาน้องพี่คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนิสิตและให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน กรีฑา และเปตอง โดยมีพิธีเปิดและปิดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม
พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาเชาว์ มณีวงษ์ มีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละกลุ่มสี การแข่งขันกีฬาฮาเฮ และการแสดงผู้นาเชียร์และแสตนเชียร์ ได้ รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด -ปิด และมอบรางวัล ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมในพิธีด้วย ซึ่งตลอดกิจกรรม
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์
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โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนสา” จังหวัดน่าน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสา จังหวัดน่าน จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนสา” จังหวัดน่าน ให้กับนักเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริงที่สามารถนาความรู้
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยแบ่งฐานกิจกรรมเป็น ๔ ฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อีกทั้งมี
ฐานตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความรู้รอบตัว การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหา โดยนาเอาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาบูรณาการ
ซึ่งตลอดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าฐานกิจกรรม และสนุกสนานกับการทดลอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนสรรพวิทยาคม” จังหวัดตาก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนสรรพวิทยาคม” จังหวัดตาก
ให้กับ นัก เรียนระดับชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ ๒ และ ๕ เมื่อ วัน ที่ ๒๗-๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติก ารพื้น ฐานและศูน ย์เ ครื่องมือวิท ยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริงที่สามารถนาความรู้
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยกิจกรรมเป็นการบรรยายทางวิทยาศาสตร์ ได้รบั เกียรติจาก ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ค้นพบ “กุ้งเต้นบูรพา” กุ้งสายพันธุ์ใหม่ของโลก) และฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์กายภาพ/ ชีวภาพ อีกทั้งมีฐาน
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความรู้รอบตัว การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหา โดยนาเอาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาบูรณาการ
ซึ่งตลอดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าฐานกิจกรรม และสนุกสนานกับการทดลอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ส่วนบรรณาธิการและที่ปรึกษา
หากต้องการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ สามารถส่งข่าวได้ที่
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อนึ่งท่านสามารถติดตาม
จดหมายข่าวได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.buu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
โทร. ๐-๓๘๑๐-๓๐๑๑ แฟกซ์ ๐-๓๘๓๙-๓๔๙๖

เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ผู้จัดทา
e-mail

:
:
:
:

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
scibuu.pr@gmail.com
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