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การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และคณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ (The 8th National Conference on Algae and plankton) เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ความก้าวหน้าผลงานวิจัยด้าน
อนุกรมวิธาน ชีววิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยง การใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบของสาหร่ายและแพลงก์ตอนใน
ประเทศไทย ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “แพลงก์ตอนสัตว์: อนุกรมวิธานสู่การใช้ประโยชน์ ” โดย ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” โดย ดร.โสภณ สิริศรัทธา นักวิจัยอาวุโส สถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย “นักวิจัย: เส้นทางสู่ความสาเร็จในงานวิจัยด้านสาหร่ายและแพลงก์ตอน” โดย รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับการวิจัยแมงกะพรุน” โดย ดร.วรเทพ มุธุวรรณ รองผู้อานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล การเสวนา
พิเศษ การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และบรรยาย การประกวดภาพสาหร่ายและแพลงก์ตอน และบูธแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายและแพลงก์ตอน
ทั้งนี้พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร ประธานการจัดงานประชุมวิชาการฯ
กล่าวรายงาน และเจ้าภาพร่วม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กาหนดจัดอบรม
นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๕-๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจานวน
นักเรียนและครูสังเกตการณ์จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเข้าอบรม รวม ๑๓๗ คน ใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ๒๑ คน, เคมี ๓๑ คน, ชีววิทยา รวมอดีต
ผู้แทนศูนย์ ๓๕ คน, ฟิสิกส์ ๒๒ คน คอมพิวเตอร์ รวมอดีตผู้แทนศูนย์ ๒๒ คน และครูสังเกตการณ์ รวม ๖ คน เพื่อดาเนินการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ และเตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติต่อไป
โดยมีพิธีเปิดวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน และพร้อมกันนี้
อาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละสาขากล่าวต้อนรับและแนะนาการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาด้วย

ชี้แจงและแนะนาการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ Artificial Mussel สาหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายฝั่งทะเล

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยเรื่อง “การปนเปื้อนของโลหะหนักตามแนวชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออกเพื่อประเมินแหล่งน้าทะเลและการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน (สนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ประจาปี ๒๕๖๐
โดยมี ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และร่วมมือกับเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยใช้
พื้นที่ชายฝั่งบริเวณเขาสามมุก -แหลมแท่น-หาดบางแสน-หาดวอนนภา เป็นพื้นที่นาร่องในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารโลหะหนักในน้าทะเล ด้วยเทคนิค
Artificial Mussels ซึ่งได้มีการชี้แจงและแนะนาการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ Artificial Mussel (AM) สาหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายฝั่ง
ทะเล เพื่อการติดตามและเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมทางทะเลชายฝั่งภาคตะวันออกของจังหวัดชลบุรีให้กับผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สมาชิก
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งชายทะเลบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข สานักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๗
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารชุมชนหาดวอนนภา โดยมี ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท และทีมผู้วิจัย เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานกล่าวเปิด รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อานวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ต่อมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึง่ ในการชี้แจงและแนะนาในครั้งนี้
ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจในการสาธิตและแนะนาวัสดุประดิษฐ์ฯ เป็นอย่างมาก

โครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียทางการเกษตร”

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียทาง
การเกษตร” ให้กับกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ ๑ ตาบลนามะตูม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยในห้องปฏิบัติการสู่เกษตร ซึ่ง
จะทาให้เกษตรกรมีความรู้ในกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สามารถนาความรู้ไปทดลองและใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้
โดยมีนายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตวิธีการผลิตแก๊สชีวภาพ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดและปิดโครงการ และ ดร.กรประภา กาญจนะ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมด้วย
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โครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน(อัคคีภัย) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117)
อาคารสิ ริ น ธร คณะวิ ท ยาศาสตร์ จั ด โครงการแผนผจญเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น
(อัคคีภัย) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับผู้บริหาร หัวหน้าอาคาร บุคลากร และ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิง
เบื้ อ งต้ น และการอพยพหนี ไฟอย่ า งถู ก วิ ธี และเพื่ อ จั ด การความเสี่ย งด้าน
อัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้มีการสาธิตและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดับไฟที่เกิดจากแก๊สครัวเรือนด้วย

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบถึงระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ เมื่อวันที่
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) ณ ห้อง SD-105 อาคารสิรินธร โดย ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนาการดาเนินงานของฝ่ายฯ ผศ.ดร.ทรงกลด
สารภู ษิ ต ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มของนิ สิ ต เกี่ ย วกั บ งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา คุณนิสาชล กาญจนพิชิต ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ
สานักหอสมุด ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของหอสมุด และคุณสุติรัตน์
ปุ่นประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ แนะนาและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรับทุนและ
ประเภททุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ดร.อรรณพ แก้วขาว อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมด้วย

ภารกิจผู้บริหาร













ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมกับสมาคมโปรตีน
แห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ดร.กรประภา กาญจนะ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์
ดร.สามารถ สายอุต สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่ วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ – ๔
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ รัตนปุระบีช จ.จันทบุรี
ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พร้อมด้วย นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์ นายสงคราม คงเมือง สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วม
สัมมนาวิชาการ เรื่อง “รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ” วันที่ ๒ – ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและรับฟังการบรรยายโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP CONGRESS V)
ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล” วันที่ ๒ - ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มรภ.อุดรธานี จ.อุดรธานี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการชี้แจงและแนะนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ Artificial Mussel สาหรับเฝ้าระวัง
การปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายฝั่งทะเล วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศาลาชุมชนหาดวอนนภา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง ๑ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ นายชาติชาย มาลาพงษ์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อดาเนินการติดตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามคาสั่งพิพากษาศาลแพ่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง จ.ระยอง
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานการมอบรางวัลของมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๒ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ สังกัดภาควิชา
คณิตศาสตร์ ดร.สลิล ชั้นโรจน์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ดร.สามารถ สายอุต ภาควิชาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต สังกัดภาควิชาชีวเคมี และ น.ส.พรสุดา กันแก้ว สังกัดโครงการ วมว. เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลันตารีสอร์ท จ.กระบี่

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๔

ภารกิจผู้บริหาร (ต่อ)



ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม Thailand Food Innovation Forum 2017 วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ ๔.๐ โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย วันที่ ๒๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ





ผศ.ดร.อนุ กู ล บู ร ณประที ป รั ต น์ สั งกั ด ภาควิ ชาวาริ ชศาสตร์ เข้ า ร่ ว มประชุ ม JSPS-CCore-RENSEA First Joint Seminar on Coastal Ecosystems in
Southeast Asia ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ Universiti Putra Malaysia รัฐสลังงอร์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิจัย ในหัวข้อ Using stable carbon and
nitrogen isotopes indicating source of organic matter in coastal ecosystems of the Inner Gulf of Thailand ในการประชุ ม ทางวิ ชาการนานาชาติ
JSPS-CCore-RENSEA First Joint Seminar on Coastal Ecosystems in Southeast Asia ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ Universiti Putra
Malaysia ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ด้วยทุน the CCore-RENSEA Project (JSPS)
ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมฝึกอบรมในสาขานิเวศวิทยา เรื่อง Analysis of IUCN red list status and ecosystem services : a case
study of the freshwater crayfish in Europe and its implication and use as a model for the apple snails in Thailand โดยมี Prof. Leopold Füreder
เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.อินนซ์บรูก เมืองอินนซ์บรูก ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ด้วยทุน Ernst Mach
Grant–ASEA-UNINET ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจาปี ๒๕๕๙

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ

















ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเพิ่มศักยภาพการหมัก วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ กรมสรรพสามิต จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.วาสินี พงษ์ ป ระยูร สั งกั ด ภาควิชาชีว วิ ทยา เข้ า ร่ ว มประชุ มวิ ชาการนานาชาติเ รื่อง International Conference on Sustainable Agriculture and
Bioeconomy 2017 (AGBIO 2017) วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเล็ก เรื่อง “Techniques for extraction and purification of
coral DNA from holobiont samples” วันที่๒๘ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ผศ.ดร.สินีนาฎ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล นางเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ สังกัด
ภาควิชาชีววิทยา และ ดร.ยุภาพร สมีน้อย สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการ รับฟังการบรรยาย นาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา (HERP CONGRESS V) ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล” วันที่ ๑ - ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มรภ.อุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและสาธิตการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “Mapping the Biological 3D World
with Zeiss Light sheet and Atlas” วันที่ ๑ – ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดาเนินงานรายไตรมาสของสานักงาน กอสส. วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
นายรัฐกาล จันทรศร สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข น.ส.กนกวรรณ พูนดี พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
เข้าร่วมศึกษาดูงานในส่วนของฟาร์มโคนม ศูนย์รับน้านมดิบ และโรงงานผลิตภัณฑ์เนยและชีส วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
จ.สระแก้ว
ดร.ถนอมศัก ดิ์ บุญ ภัก ดี สังกัด ภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้า ร่ว มประชุม คณะกรรมการองค์ก ารอิสระด้า นสิ่งแวดล้อ มและสุข ภาพ (กอสส.) ประจาเดือน
มีนาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ว่าที่ ร.ต. เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง พร้อมด้วย น.ส.สิริมาส คาเสียง สังกัดสานักงานคณบดี และนายสรนนท์ วัฒนพันธุ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชานาญการ” วันที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
อาคารศาตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านโพรไบโอติกและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.กรประภา กาญจนะ พร้อมด้วย นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ และนิสิตสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบบาบัดน้าเสียของบริษัท วันที่ ๑๓
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮดิ้ง จากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๕

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)

) รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมนาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ เรื่อง “สถานการณ์และข้อเสนอแนะในการบริหาร












จัดการผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และโครงการ “การจัดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับย่อในประเด็นเร่งด่วน
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย” วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคาร SM ทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ
ดร.กรประภา กาญขจนะ พร้อมด้วย นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ และนิสิตสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าศึกษาดูงานระบบบาบัดน้าเสี ยของโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้าจังหวัดชลบุรี วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้าจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี
ดร.ศนิ จิระสถิตย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร พร้อมด้วย น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมร่วมประชุมในงาน Thailand
Food Innovation Forum 2017 วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมสัมมนาและระดมความคิด “นวัตกรรมและเครือข่ายการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อ
สังคมผู้สุงอายุ” วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญ ภัก ดี สังกัด ภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้า ร่ว มประชุมคณะกรรมการองค์ก ารอิสระด้านสิ่งแวดล้อ มและสุข ภาพ (กอสส.) ประจาเดือน
มีนาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.วันศุกร์ เสนานาญ พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านการปรับปรุงพันธุ์ และผลเชิงประจักษ์จากคัดพันธุ์
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี พร้อมด้วย นายรัฐกาล จันทรศร สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมงานสัมมนา "Innovative Startup @University"
เพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพสาหรับบุคลากรด้านการศึกษา” วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุ เทพ ภาสุ ร ะ สั งกั ด ภาควิ ชาจุ ลชี ว วิ ท ยา เข้ า ร่ว มการประชุ มนานาชาติเ รื่อ งระบบบานาญและการลงทุ น International Conference เรื่ อ ง
'Pensions & Investments: Lessons Learnt and Challenges Ahead' Challenges of Thai Pensions Systems: The Issues of Coverage, Adequacy
and Sustainability วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมสัมมนานักเรี ยนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖ ณ โรงแรม
คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จ.อยุธยา

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์













ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.แพรวพรรณ กาศรุณ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.วริน วิพิศมากูล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “ทาดีเพื่อพ่อ” วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๔, ๒๘ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล HMTDI กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.อัญมณี โกศัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเมียวโจและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู้เชิงการสอน ประสบการณ์การสอนและแนวทางการจัดการเรียน
การสอน วันที่ ๒ – ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต กรงเทพฯ
ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มรภ.ราไพพรรณี
จ.จันทบุรี
ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.วันวิสาข์ จึงประยูร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพฤกศาสตร์ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ การสร้างแรงบัลดาลใจและแนวทางสู่ความเป็นเลิศ ด้านงานวิจัยและ
นวัตกรรม วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.สงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายถอดองค์ความรู้และให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึก เรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านไบโอพลาสติกฯ”
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริษัท แสงไทย ฟิตติ้ง อุตสาหกรรม จากัด จ.สมุทรสาคร
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตร “ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสะพรั่งของ
แมงกระพรุนในน่านน้าไทย” วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมตราดซิตี้ จ.ตราด
ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมและได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการประชุมนักสังขวิทยาแห่งเอเชี ย วันที่ ๑๖ – ๒๐
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ดร.จุฑ าพร เนีย มวงษ์ สัง กัด ภาควิช าคณิต ศาสตร์ ได้รับ เชิญ เป็ น กรรมการสอบปากเปล่า ขั้น สุด ท้า ยของ น.ส.วริษ า สิริเ วชยัน ต์ นิสิต ปริญ ญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๖

ต้อนรับ Faculty of Natural Science, National University of Laos เข้าหารือด้านการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.รุ่งนภา
แซ่ เ อ็ ง อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ชาเคมี ให้ ก ารต้ อ นรั บ Assoc.Prof.Somchanh BOUNPHANMY คณบดี
พร้อมด้วยผู้บริหาร Faculty of Natural Science, National University of Laos เข้าพบเพื่อร่วมหารือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

นักวิจัยชาวต่างชาติเข้าพบคณบดีหารือเกี่ยวกับงานวิจัยการเลี้ยงกุ้ง
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องคณบดี อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับการประสานงานจากศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับนักวิจัย
ชาวต่างชาติ Assoc. Prof. Brian Szuster, Department of Geography, University
of Hawaii at Manoa ขอเข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เพื่อหารือเกี่ยวกับงานวิจัย
การเลี้ยงกุ้ง และเจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฮาวายและมหาวิทยาลัย
บูรพา โดยมี ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.
สมถวิล จริตควร หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ ร่วมหารือด้วย

โครงการอบรม “เทคนิคการวิเคราะห์ของแข็งด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิ้ลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์”
หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท บาราไซแอนติฟิค
จากัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ของแข็งด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิ้ลสเปค
โทรโฟโตมิเตอร์” ให้กับบุคลากร นิสิต และผู้สนใจ โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท บาราไซแอนติฟิค
จากัด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฏีและปฏิบัติในการนาหลักการตรวจวัดของแข็งด้วยเครื่อง
อัลตราไวโอเลตวิสิเบิ้ลสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ ทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศ น์ ให้ผู้เ ข้า อบรมได้ นาความรู้ แ ละ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานวิจัยของตนเอง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-602
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

โครงการอบรม “การใช้งานและถ่ายภาพตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ”
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องน้าใจซายน์ (SD-117)
อาคารสิรินธร และห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้งานและถ่ายภาพตัวอย่างด้วยกล้อง
จุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ให้กับบุคลากร นิสิต
และผู้ ส นใจ เพื่ อ ได้ รั บ ความรู้ และทราบถึ งความสามารถของ
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบธรรมดา กล้ อ งฟลู อ อเรสเซนต์ กล้ อ ง
จุลทรรศน์สเตอริโอ และวิธีใช้และการเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสงอย่างถูกวิธี วิทยากรโดยคุณขันติชาติ ขันกสิกรรม
บริษัท สเปซเมด จากัด บรรยายหลักการและการประยุกต์ใช้งานสาหรับงานด้านชีวภาพและกายภาพ และคุณสมฤดี อรรถาชิต บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย)
จากัด บรรยายการใช้งานและถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดโครงการ
และเข้ารับฟังการบรรยาย

โครงการอบรมฯ เทคโนโลยี การวิเคราะห์โลหะหนักระดับ ppb ด้วยเครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 และ CL-624 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ
บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จากัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยี การวิเคราะห์โลหะหนักระดับ
ppb ด้ ว ยเครื่ อ ง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer (FAAS)” ให้ กั บ บุ ค ลากรและ
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเทคนิคการดูดกลืนแสงของอะตอม เทคโนโลยี
ทางด้านการตรวจวัด และการประยุกต์ใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอมในการวิเคราะห์ปริมาณ
โลหะหนักระดับ ppb อีกทั้งสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกั บ วิ จั ย ได้ วิ ท ยากรโดย คุ ณ สุ ร ศั ก ดิ์ มานะรั ต นสุ ว รรณ Principle Product Specialist,
Inorganic บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จากัด บรรยาย การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะที่ระดับ ppb โดย
เทคนิคการดูดกลืนแสงอะตอมของเปลวไฟ และสาธิตการใช้เครื่องมือการดูดกลืนแสงของอะตอม
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สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ (ครั้งที่ ๔)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสวดมนต์
และเจริ ญ จิ ต ภาวนาเพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล แด่ อ งค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม
SD-117 ชั้น ๑ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก
ดร.อภิศ ัก ดิ ์ ไชยโรจน์ วั ฒ นา รองคณบดี ฝ่ า ยการคลั ง และ
ทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธี ตลอดจนได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดียิ่งจากบุคลากร มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจาปี ๒๕๕๙
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
ยอดเยี่ยมจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ครั้งที่ ๔๙ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ โดยมี นายอาพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดารงตาแหน่งองคมนตรี ในรัชกาลที่๙ เป็นประธาน
มีนิสิตเข้ารับรางวัล แบ่งตามประเภทดังนี้
ประเภทที่ ๑ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๑
(รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม สาหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในแต่ละคณะวิชาหรือสานักวิชาต่างๆ สายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงสาขาวิชา
ของทุกมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าในประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ อย่างน้อย ๓ ใน ๔ วิชา
เหล่านี้ ซึ่งอาจแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์ทางทหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาลเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น โดยสอบได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นอันดับ ๑ ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และผ่านการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมูลนิธิฯ) ได้แก่ น.ส.มาลีวัลย์ กวางแก้ว นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประเภทที่ ๒ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต (รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในแต่ละคณะวิชาหรือสานักวิชาต่างๆ และโรงเรียนนายตารวจ รวมทั้งทหาร
ทุกเหล่าทัพ ที่ผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกแขนงวิชาของทุกมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าในประเทศไทย โดยสอบได้คะแนนรวมยอดเยี่ยมสูงสุดเป็นอันดับ
๑ ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ) ได้แก่ นายภุชงค์ วงษ์คาพระ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
น.ส.อรณิชา ไข่เกษ สาขาวิชาเคมี น.ส.ภิรผยา ฉัฐธนาธร สาขาวิชาจุลชีววิทยา น.ส.อัมพร เขียนสูงเนิน สาขาวิชาชีวเคมี น.ส.อัญยิกา รัตนธรินทร์ สาขาวิชา
ชีววิทยา นายสุรวัฒน์ จันทร์สุวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ น.ส.วิภาวี เต็มนุช สาขาวิชาฟิสิกส์ น.ส.ศุภนิดา ว่องกิตติกูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร และ น.ส.สุภัทรชา เผยอานาจ สาขาวิชาสถิติ
ประเภทที่ ๓ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตรของมูลนิธิสมาคม สาหรับผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.) ทุกสาขาวิชา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของทุกมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าในประเทศไทย โดยการสอบได้
คะแนนยอดเยี่ยมเป็นอันดับ ๑ ของแต่ละหลักสูตรวิชา ได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๗๕ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ)
ได้แก่ นายธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ น.ส.ปิยวรรณ นิลศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา น.ส.ปฐมาวดี ศิลาลาย สาขาวิชา
เคมี น.ส.นงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง สาขาวิชาเคมีศึกษา นายกิตติธัช สุวรรณพันธุ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา นางนภวรรณ มัธยานนท์ สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา (แผน ก)
นายอารฝัน บากา สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา (แผน ก) น.ส.ปาจรีย์ แก้วเจริญ สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา (แผน ข) น.ส.รัชดา สุขพันธุ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา น.ส.กรกภรณ์
เกตุศิริ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และ น.ส.นิภาวรรณ กลิ่นหอม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดที่ http://graduate.buu.ac.th/
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ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ส่วนบรรณาธิการและที่ปรึกษา
หากต้องการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ สามารถส่งข่าวได้ที่
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อนึ่งท่านสามารถติดตาม
จดหมายข่าวได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.buu.ac.th
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