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โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี
จัดโครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง CL-101
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยการมีสว่ นร่วมการทาความดี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเสริมสร้างความสุขและจิตสานึกในการเสียสละให้ กับบุคลากรและนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งปลุกจิตสานึกในเรื่องของจิตอาสาและการเป็นผู้ให้
โดยมีบุคลากรและนิสิตทั้งจากภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจ
เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจานวนมาก
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จากงานประจาสู่งานวิจัย R2R”

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จากงานประจาสู่งานวิจัย R2R” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๘
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ อันเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรรับทราบถึงการนางานประจาไปสู่การเขียนผลงานวิจัย มีผลงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายงาน ได้รับเกียรติจากคุณภัทรภรณ์ ผลดี นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร และ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ

โครงการการจัดทาแบบสอบถามสาหรับการประเมินผลโครงการ

คณะวิทยาศาสตร์ได้กาหนดให้มีการจัดทาแผนของฝ่ายต่างๆ ซึ่งในแต่ละแผนจะมีโครงการหรือกิจกรรมและมีการวัดผลการดาเนินงานและรายงานผล ดังนั้น
เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทาแบบสอบถาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแบบสอบถาม
สาหรับการประเมินผลโครงการ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาและสร้างแบบสอบถามสาหรับการประเมินผลโครงการ และการนาผลวิเคราะห์ข้อมูลไปจัดทารายงานผล
การประเมินโครงการได้อย่างถูกต้อง ได้รับเกียรติจาก ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยาย
และ ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร กล่าวเปิดโครงการ

โครงการการจัดทาแบบสอบถามสาหรับการประเมินผลโครงการ

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมวิจัย
ในคนให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นิสิตได้รับทราบถึงแนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคน
วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.กาญจนา พิบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “จริยธรรมวิจัยในคน และแนวทางการกรอกแบบฟอร์ม
จริยธรรมการทาวิจัยในคน” ผศ.ดร.สมโภชน์ อเนกสุข คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในชั้นเรียน” และได้รับ
เกียรติจาก ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ประธานหลักสูตรในแต่ละสาขาเข้าร่วมรับฟังด้วย

โครงการทาบุญสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงการทานุบารุ งศิล ปวั ฒนธรรม การมีกิจกรรม
ร่วมกัน รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ จึ งจั ด โครงการส่ งเสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม: โครงการท าบุ ญ
สานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
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โครงการรดนาดาหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจาปีการพุทธศักราช ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จัด
โครงการรดน้าดาหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจาปีการพุทธศักราช ๒๕๖๐
เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม การแสดงความเคารพและรดน้าดาหัวขอพรจาก
ผู้ใหญ่ อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีแก่นิสิตในการส่งเสริมสืบสาน
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเอาไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป มีคณาจารย์ที่
ได้เกษียณอายุไปแล้ว ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น
ประเพณีตรุษสงกรานต์ หรือเรียกกันทั่วไปว่าเทศกาลสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้าย
ปีเก่าตอนรับปีใหม่ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดกันนาน ซึ่งปฏิทินไทยในปัจจุบัน
กาหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ เมษายนของทุกปี และกิจกรรมหนึ่งใน
เทศกาลสงกรานต์คือ การรดนาดาหัวผู้สูงอายุหรือผู้ที่สูงวัยกว่า โดยเริ่มจากใช้นาสะอาดที่มี
กลิ่นหอมของดอกไม้ นาอบสรงนาพระพุทธรูป รดนาที่มือของผู้สูงวัยเพื่อความชุ่มชื่นและขอพร
ปีใหม่จากผู้สูงวัย นอกจากนีก็มีการสาดนาเล่นกันระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อความสดชื่น รื่นเริง

ภารกิจผู้บริหาร
 ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ผู้แทนคณบดี เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจาปี







๒๕๖๐ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าประตูใหญ่ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมนาเสนอผลการ
ดาเนินงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการ GLOBE รอบ ๖ เดือน วันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ในเครือเทา-งาม วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
โรงแรม The Royal River Hotel บางพลัด กรุงเทพฯ
ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สนิ เข้าร่วมอบรมสัมมนา Education ICT Forum 2017 วันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทาร่างยุทธศาสตร์สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที่ ๒๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๒ อาคารสุขประชาวาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

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








ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุน แรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ (เพือ่ ปรับปรุงมาตรฐานการเพิ่มเติม) โครงการกาจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสาหรับผลิตไฟฟ้า ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จ.ฉะเชิงเทรา
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท และ ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทารายงานสถานการณ์มหาสมุทร
และชายฝั่งทะเลแห่งชาติ” วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ
ดร.ยุภาพร สมีน้อย และ ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจาปี ๒๕๖๐ ครั้งที่
๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ประจาเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทาง
ทะเลและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการส่วนประองค์ สวนจิตรลดา เกี่ยวกับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นม และโรงผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โครงการส่วนประองค์ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
ดร.พัชรี วงษ์เกษม สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๕๑ ปี สถาบันวิจัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจาปี ๒๕๖๐ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร การพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ” วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิจัยบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

๔

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)

) อ.นพรัตน์ แป้นงาม พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒ เมษายน
















พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชู จ.ชลบุรี
ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ พร้อมด้วย ดร.กรประภา กาญจนะ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ ดร.สลิล ชั้นโรจน์ นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ น.ส.อุษา กล้าณรงค์ และนิสิตสังกัด
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมโครงการ “ศึกษาโครงการในพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่ ๙” วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ จ.เพชรบุรี
ผศ.ดร.จตุภัทร เมฆพายัพ พร้อมด้วย ผศ.ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ และ รศ.ดร.กิดาการ สายธนู สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การควบคุมคุณภาพ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริษัท ซีพีแรม จากัด จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ และ ดร.วรนพ สุขภารังษี สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑๑ – ๑๖
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี และนิสิตสังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบแหล่งน้าไหลในพื้นที่ลุ่มน้าคีรีวง วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ สถานีวิจัยต้นน้าคีรีวง ลุ่มน้าคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช และอุทยานนกน้าทะเลน้อย จ.พัทลุง
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ พร้อมด้วย ดร.กรประภา กาญจนะ ดร.สลิล ชั้นโรจน์ และนิสิตสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าเยี่ยมชมการผลิตแอนตี้บอดี และ
การเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมสารวจวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่งจังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดตราด วันที่ ๒๔ – ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ นวัตกรรมของการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพ วันที่ ๒๔ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย บริษัท กิบไทย จากัด กรุงเทพฯ
นางปัณฑรีย์ ชื่นศิริ พร้อมด้วย น.ส.สมฤดี หวานระรื่น น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ น.ส.ธนัฎฐา ชอบศิลป์ สังกัดสานักงานคณบดี นางกฤติกา วัฒนพันธุ์ สังกัด
ภาควิชาคณิตศาสตร์ น.ส.เพ็ญศรี สุวรรณมณี และ น.ส.มีลักษณ์ ชัยกิตติเจริญวุฒิ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก าร
หลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ ชานาญการ” วันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคาร
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัย
รุ่นใหม่ ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ
อ.ประสงค์ ทุ่งเก้า พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสับ ปะรดกระป๋องและน้าสับปะรด
เข้มข้น วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จากัด (มหาชน) จ.ระยอง
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
 ดร.จันทิมา ปิย ะพงษ์ สังกัด ภาควิชาชีววิทยา เข้าร่ วมฝึกอบรมโดยได้รับทุน Ernst Mach Grant–ASEA-UNINET ภายใต้ ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์










เทคโนโลยี และศิ ล ปะระหว่ า งไทยกั บ ออสเตรี ย ประจ าปี ๒๕๕๙ ให้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมในสาขานิ เ วศวิ ท ยา เรื่ อ ง 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 วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยอินนซ์บรูก เมืองอินนซ์บรูก ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมดาเนินการจัด The International Fisheries Symposium 2016 วันที่ ๒ – ๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ Can Tho University ประเทศเวียดนาม
ผศ.ดร.วรพรรณ จันทร์ดี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับหนังสือเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายงานวิจัยสาหรับสัมมนาของภาควิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิจัย
ทางด้านทฤษฎีจานวน ในหัวข้อเรื่อง “Moments of automorphic L- functions” และ “L- functions and extremal functions” และแลกเปลี่ยน
ความรู้และงานวิจัยกับคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ ๕ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ Kansas state University เมือง
แมนฮัตตัน (Manhattan) รัฐแคนซัส (Kansas) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on the Ocean Health Index (OHI) และการประชุม
วางแผน กิจกรรมของ PEMSEA Network of Learning Centers (PNLC) ด้วยทุนสนับสนุนจากองค์กร PEMSEA ซึ่งโครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการชายฝั่ง
แบบบูรณาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสมาชิกอยู่ วันที่ ๑๒ – ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ และ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิจัย ในการปรชุมวิชาการนานาชาติ
JSPS-CCore-RENSEA First Joint Seminar on Coastal Ecosystems in Southeast Asia วันที่ ๑๓ – ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ Universiti Putra Malaysia
รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย
ดร.สมชาติ แม่ น ปื น สั ง กั ด ภาควิ ช าชี ว เคมี เข้ า ร่ ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร Bristol Tackles Global Challenges Programme: A Bristol Bridge and
BrisSynBio Initiative วันที่ ๑๓ – ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ University of Bristol เมืองบริสทอล ประเทศสหราชอาณาจักร

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

๕

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ (ต่อ)
 ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับหนังสือเชิญจาก Galuh University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อให้ไปบรรยายในการสัมมนา

วิชาการ ในหัวข้อ Improving Productivity and Environmental Performance of Marine Finfish Farming in Thailand: scenarios of husbandry
and marine pollution impacts วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ Galuh University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โครงการปัจฉิมนิเทศประจาปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙














มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะเกษตรและชีวภาพ มรภ.จันทรเกษม กรุงเทพฯ
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจาปี ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
ดร.แวววลี โชคแสวงการ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรยายพิเศษการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สาเร็จการศึกษา ประจาปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา
รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การบริหารจัดการองค์กรเพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้
เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ” กิจกรรมที่ ๑ การจัดการความรู้สู่สถาบันวิจัยและพัฒนา ประเด็น: การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วันที่ ๓
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนพิเศษในหัวข้อ “กระบวนการพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (EHIA) และการทางานของ กอ.สส.” วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
ผศ.ดร.สินีนาฎ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายคเณช สุเมธพิพัธน์ นิสิตหลักสูต รปริญญาเอก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจาปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “ไปทาไม...แอนตาร์
กติกา”วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักงาน อพวช. กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึก เรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านไบโอพลาสติกฯ”
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริษัท เอสพีที พลาสเทค จากัด จ.สมุทรปราการ
ดร.สมชาติ แม่นปืน สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.อัจฉรา วงษาเทพ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
ชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.นิรันดร์ วิฑิตอนันต์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมเป็นกรรมการกลั่นกรองข้อเสนิและเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ของ นายปฐมพร จันทร์บาง นิสิตหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
ดร.สมชาติ แม่นปืน สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายปรัชญา แวทไธสง หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ ฯ
ดร.ทรงวุฒิ ฉิมจินดา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔
วันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ “บ่มเพาะผู้ประกอบการเบืองต้น”

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ “บ่มเพาะผู้ประกอบการเบื้องต้น”
ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตหรือปร ะกอบอาชีพได้
กิจกรรมประกอบด้วยการรับชมสาธิตการเก็บน้าตาลสดและกรรมวิธีการทาผลิตภัณฑ์จากน้าตาลสด การทาผลิตภัณฑ์ “หมี่กรอบ” และ “ขนมเปี๊ยะ” ณ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มขนมแม่บุญมี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้าโจ้โล้ และการเพาะเลี้ยงกุ้ง ณ สาริกาฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์
๒๕๖๐
สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ (ครังที่ ๕)

เดือนเมษายน พ.ศ.

๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน 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
น้าใจซายน์ (SD-117) ชั้น ๑ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับ เกีย รติจ าก ดร.อภิศัก ดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่าย
การคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธี ตลอดจนได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากบุคลากร มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้บริหารพบสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครังที่ ๑)
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์
(SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์นา
คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยและ
รั บ มอบนโยบายจากคณะผู้ บ ริ ห าร รวมถึ งรายงานปั ญ หาและ
อุปสรรคในการจัดกิจกรรม การปรึกษาและขอรับคาเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ของนิสิตเพื่อนาไปปรับใช้ให้
สอดคล้องกับภารกิจของคณะ โดยมีผู้บริหาร และคณะกรรมการ
กิจการนิสิต ร่วมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

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

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

