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บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๒

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๙” กิจกรรมที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-201 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๕๙” กิจกรรมที่ ๑: การรวบรวมข้อมูลและความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการ
ดาเนินงานระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้กับหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ ประจาหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลระดับหลักสูตรและระดับคณะในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ การพัฒนาบุคลากร กาบริหารจัดการ และอื่นๆ เพื่อประกอบการสังเคราะห์และวิเคราะห์การดาเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ โดยคณบดีและรองคณบดีฝ่ายต่างๆ เป็นวิทยากรบรรยาย

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

๒

ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี ดูงาน
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน ปัญหา และผลกระทบในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ได้รั บเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์
วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กล่าวต้อนรับ อาจารย์ปะริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะกรรมการกิจการนิสิต ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นิสิตได้รับทราบแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณ
สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคน แนวทางการทาวิจัยในงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้
สารเคมีอันตรายและเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “การใช้สารเคมีอันตรายและการลดความเสี่ยงเพื่อสิ่งแวดล้อม” รศ.พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการทดลอง” ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง
“การใช้ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจรรยาบรรณการใช้ สั ต ว์ ท ดลองเพื่ อ งานวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ ” ดร.กาญจนา พิ บู ล ย์ คณะสาธารณสุข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “จริยธรรมวิจัยในคน และแนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคน” และ ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ บรรยายเรื่อง “จริยธรรมในการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และข้อควรคานึงเกี่ยวกับขนาดตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย” และได้รับเกียรติจาก ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา กล่าวเปิดโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบยั่งยืน”

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบยั่งยืน ” ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และผู้สนใจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตให้สามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีสานึกในคุณธรรม ซื่อสัตย์
และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา บรรยาย “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบยั่งยืน” และได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้มีบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมรับฟังด้วย

ภารกิจผู้บริหาร
 ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทาแนวทาง

การรับ- ส่ง ตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบระหว่างเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
 ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่
ดาเนินการ (คกส.) วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

๓

ภารกิจผู้บริหาร (ต่อ)
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2017 9th International Conference on Knowledge and Smart Technology








(KST) วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Amari Pattaya จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๑๐๑ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี ดร.แวววลี โชคแสวงการ สังกัด
ภาควิชาชีวเคมี ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชั ย สังกัดภาควิชาชีวเคมี นายรัฐกาล จันทรศร สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์
เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๖ วันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จ.จันทบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๖ ณ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วันที่ ๔
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จ.จันทบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง ๑ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย ในเครือเทา-งาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น สังกัดภาควิชาเคมี ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ สังกัด
ภาควิชาชีววิทยา ดร.บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าพบและมอบทุนสนับสนุน
งานวิจัยโครงการพัฒนางานวิจัยสิ่งแวดล้อมในรูปแบบสะเต็มศึกษาระหว่างนักวิ ทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนปากน้าพังราด
และโรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) จ.ระยอง

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
 ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมนาเสนอแผนการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อนวัตกรรมกลุ่มพลังงาน วันที่ ๒๕ มกราคม
















พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ประจาเดือนธันวาคม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสมาคม สอสท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมสัมมนาคณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ
สถานที่ดาเนินการ (คกส.) ในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของ คกส.ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข” วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านอวกาศ รีโมทเซ็นซิง และสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA จ.ชลบุรี
ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๕ วันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review)
(ค.๓) โครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโกลเด้น
ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง
ดร.ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง ดร.อภิญญา นวคุณ สังกัดภาควิชาเคมี และ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON
2017) ภายใต้หัวข้อ "Green Convergence on Chemical Frontiers" วันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์
ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ กรุงเทพฯ
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโครงการ “การจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับย่อ ในประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย” ประเด็น : การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทย วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ และ รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 12th International Workshop for East
Asian Young Rheologists (IWEAYR-12) วันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ Ambassador City Jomtien Hotel จ.ชลบุรี
ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง และ น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการความรู้” วันที่ ๙ – ๑๐
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการพรีไบโอติกและโพรไบโอติก ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)

๔

 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ประจาเดือนธันวาคม









ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม พร้อมด้วย ดร.อารยา วิวัฒน์วานิช และ ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่าย ความรู้เพิ่มพูน
ความคิด วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ จ.ระยอง
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล
ระหว่างไทย – จีน ด้านทะเล (ฝ่ายไทย)” วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ไม้แก้วดาเนิน รีสอร์ท จ.ราชบุรี
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เก็บข้อมูลและติดตามโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (พื้นที่ จ.สงขลา และ จ.สตูล) วันที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จ.สงขลา และ จ.สตูล
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมโดยปฐมนิเทศ อบรมวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาคสนามวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภาคทฤษฎีวันที่ ๕ , ๕ , ๑๑ , ๑๒ และวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศึกษาพื้นที่คดีสิ่งแวดล้อม วันที่
๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นาเสนองานกลุ่มและรับประกาศนียบัตร วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ที่ทาการสภาทนายความ และโรงแรม แคปปิตอล
เจ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมหารือการดาเนินงานการจัดทาส่วนจัดแสดงนิทรรศการหอยในประเทศไทย วันที่ ๒๕ – ๒๖
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมวิทยา อพ.สธ. ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ผศ.ดร.อัมพร ทองกู้เกียรติกูล สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.มัณฑนา อับดุลเลาะฟากียะห์ นักศึกษา











หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รั บเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิพากษ์หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน และพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มทร.ตะวันออก วข.บางพระ จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ พร้อมด้วย ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี และ ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชา
ชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นผู้ประเมินงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ และ ๕/๒ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพน้าเบื้องต้น” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒
สาขาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จ.เลย
ดร.กุลนารี วงค์ราช สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชั่นแห่งอาเซียน ครั้งที่ ๓ The 3rd ASEAN
School on Plasma and Nuclear Fusion (ASPNF2017) วันที่ ๓๐ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในรายวิชา ๘๓๔๓๓๙ Histology of Marine Animals เนื้อเยื่อวิทยาของสัตว์ทะเล
วันที่ ๙ และ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ” วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี
ดร.ยุภาพร สมีน้อย สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr.Waleed Alahmad นิสิตระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ม.มหิดล วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ

สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ (ครั้งที่ ๓)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสวดมนต์และ
เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม SD-117 ชั้น ๑
อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.สุดสายชล หอมทอง
หัวหน้าโครงการฯ กล่าวนาสวดมนต์ และได้รับเกียรติจาก ดร.
อภิศัก ดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
เป็นประธานในพิธี ตลอดจนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก
บุคลากร มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนวัดป่าประดู่” จังหวัดระยอง

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

๕

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนวัดป่าประดู่” จังหวัดระยอง ให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓-๕ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริงที่สามารถนาความรู้และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยเป็นกิจกรรมการบรรยายและศึกษา “กุ้งเต้นบูรพา” และหอยชนิดต่างๆ ได้รับเกียรติจาก ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ค้นพบ “กุ้งเต้นบูรพา” กุ้งสายพันธุ์ใหม่ของโลก) และฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์กายภาพ/ ชีวภาพ อีกทั้งมี
ฐานตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความรู้รอบตัว ซึ่งตลอดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าฐานกิจกรรม และสนุกสนานกับการทดลอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ

ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๖

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียน
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน สามารถนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได้ ฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาด้วย โดยมีกิจกรรมนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภาควิชาและกิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนเข้า
ร่วมกว่า ๑๙๐ คน จาก ๔ โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
และโรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด และนายจรุณ ประสงค์ดี ผู้อานวยการโรงเรียนสะพานเลือก
วิทยาคม กล่าวต้อนรับและเป็นประธานในพิธีปิ ด พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ทั้งนี้มีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ คณะครูโรงเรียนต่างๆ ร่วมเป็น
เกียรติในพิธีและเยี่ยมชมฐานกิจกรรม
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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
โทร. ๐-๓๘๑๐-๓๐๑๑ แฟกซ์ ๐-๓๘๓๙-๓๔๙๖
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ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ผู้จัดทา
e-mail
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:

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