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การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๙

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๙
(The 9th National Science Research Conference) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย
บูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ และมหาวิทยาลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและสร้าง
ความสัมพันธ์ในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน อนึ่งเพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนนิสิต ได้นาเสนอผลงานทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ ซึ่งเป็น
การสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับนักวิจัยจากสถาบันอื่น
โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็น ๖ กลุ่มสาขา ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ สาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์ศึกษา
กลุ่มที่ ๒ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา การจัดการกีฬา
กลุ่มที่ ๓ สาขาเคมี เคมีเชิงวัสดุ และเคมีศึกษา
กลุ่มที่ ๔ สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และคณิตศาสตร์ศึกษา
กลุ่มที่ ๕ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มที่ ๖ การนาเสนอปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรีและนักเรียนโครงการ วมว.
พิธีเปิด ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวิทยากรบรรยาย
พิเศษให้เกียรติมาบรรยาย ได้แก่ ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น (นักวิจัยดีเด่นประจาปี ๒๕๕๘) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย “วิจัยแบบองค์รวมเพื่อ
มนุษยชาติ” และ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยาย “ทาไมต้องไปศึกษาวิจัยที่ขั้วโลกใต้” อีกทั้งมีวิทยากรบรรยายรับเชิญ
ในแต่ละสาขา ๕ ท่าน ในการประชุมฯ ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ และนิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานจานวนกว่า ๘๐๐ คน และมี
ผลงานวิจัยเข้าร่วมนาเสนอทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ จานวน ๓๙๐ เรื่อง โดยในแต่ละสาขามีการพิจารณาและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีการนาเสนอ
ผลงานวิจยั ดีเด่นอีกด้วย

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากรสานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการบริหารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมและสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน รวมถึงพัฒนากระบวนการแนวคิดในการบริหารจัดการ
องค์กรและเสริมสร้างประสบการณ์ในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดย ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อม
รองคณบดี และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โครงการอบรม การเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรม
“การเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจใน
การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ รวมทั้งแนวทางการจัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ตาราและหนังสือ อีกทั้งเป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาเอกสารวิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้คณาจารย์มีการยื่นขอตาแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้น ได้รับเกียรติจากคุณภูสิทธิ พลายชมภู บรรณาธิการบริหารสานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ เป็นวิทยากร

บันทึกความร่วมมือการจัดทารายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องทางานนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข อาคารสานักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ร่วมลงนามความมือในการจั ดทารายงาน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลเมืองแสนสุข ในการจัดทาข้อมูลขนาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยมีคุณณรงค์ชัย
คุณปลื้ม นายกเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นประธานลงนาม ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย

โครงการตรวจสุขภาพประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายกิจการบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการตรวจสุขภาพประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพและสืบค้นหรือค้นหาโรค
ความบกพร่อง และความผิดปกติที่ซ้อนเร้นอยู่ในร่างกาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและรักษาพยาบาลโรคในระยะเริ่มแรก มีบุคลากรเข้ารับ
การเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๓

บุคลากรเข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขอแสดงความยินดีกับ คุณเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ สังกัด
ภาควิชาชีววิทยา เข้ารับรางวัลบุคลกรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการที่มีผลงาน ระดับดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ใน
เครือเทางาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาก ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น ประธานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม
โดยเข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๙ (The 9th Science Research
Conference) วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ภารกิจผู้บริหาร
 อ.ปริย า ปะบุญ เรือ ง รองคณบดีฝ่า ยกิจ การนิสิต และศิษ ย์เ ก่า สัม พัน ธ์ เข้า ร่ว มประชุม คณะอนุก รรมการส่ง เสริม การผลิต ครูที่มีค วามสามารถพิเ ศษ









ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตแพทย์ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ๑ ชั้น ๕
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนาเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ “7th SCiUS Forum” วันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดทารายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง วันที่ ๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสานักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้า ร่วมประชุมสัมมนาจัดทาแผนการดาเนิน งานระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) สภาคณบดีวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย วันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัลครูส พัทยา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสานักงานคณบดี เข้าศึกษาดูงานโครงการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม เรื่อง การรับ-ส่ง ตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบระหว่างเครือข่ายศูนย์ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ และ ดร.ยุภาพร สมีน้อย สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมระดมสมอง
เพื่อการพัฒนาโปรแกรมวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) วันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์
รีสอร์ท & สปา จ.นครปฐม

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
 ผศ.ดร.วรพรรณ จันทร์ ดี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยได้ รั บหนังสือเชิญ ให้เ ข้าร่ วมประชุม วิชาการ “Recent developments in Analytic Number










Theory” ณ สถาบัน Mathematical Sciences Research Institute วันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เมืองเบิร์คเล่ย์ (Berkeley) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้วยทุนส่วนตัว และทุนสนับสนุนจากสถาบัน Mathematical Sciences Research Institute
ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงผูใ้ ห้บริการ SMES สู่อาเซียน วันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ประเทศเวียดนาม
ดร.กุลนารี วงค์ราช สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับหนังสือเชิญให้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Lower Hybrid deposition profile in WEST Tokamak
วัน ที่ ๒ พฤษภาคม - ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัย CEA Cadarache ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (ทุนประเภท ๒)
รศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การทาวิจัยทางพันธุกรรมของแมลงวันหัวเขียวและผึ้งในประเทศไทย” โดยเน้นการ
วิ เคราะห์ โดยใช้ ชีวโมเลกุ ล วั นที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ Abteilungseiter-Entomologie,Centrum Fur Naturkunde-CeNak,
Zoologisches Museum, University of Hamburg เมือง Hamburg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ด้วยทุนสนับสนุน Abteilungseiter-Entomologie,
Centrum Fur Naturkunde-CeNak, Zoologisches Museum, University of Hamburg (ทุนประเภท ๒) และทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมฝึกอบรมโดยได้รับหนังสือเชิญให้เข้าฝึกอบรม เรือ่ ง Analysis of Biodiversity in R วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ Institut
Montpellier 2 ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วยทุนโครงการวิจัยร่วมภายใต้
ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (ทุนประเภท ๑ ก)
ดร.จันทรา อินทนนท์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย ในหัวข้อ Potential of Endophytic Streptomyces BBUU500 for
Indole-3-Acetic Acid (IAA) production under Saline Condition ในงานประชุ ม วิ ช าการ 18 th Intetnational Symposium on the Biology of
Actinomycetes (ISBA18) วันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เมืองเชจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๔

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ (ต่อ)

) ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สาหรับผู้ที่เคยได้รับทุนรัฐบาลเยอรมนี
(German Academic Exchange Service (DAAD)) “Environment and Health. Challenges and Prospective for South-East Asia” วันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เมืองฮานอย ประเทศสาธารณัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วมงานประชุมจากทุนรัฐบาลเยอรมนี (German Academic
Exchange Service (DAAD)) (ทุนประเภท ๒)

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
 ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนาเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ และเป็นกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม























“7th SCiUS Forum” วันที่ ๓- ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ดร.ยุภาพร สมีน้อย และ ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนามาลา สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการในการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ประจาปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วข.พญาไท กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ วันที่ ๔
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุม “การศึกษาเกี่ยวกับแมงกะพรุนหลากสีเชิงบูรณาการ” วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ
ดร.อรรณพ แก้วขาว และ ดร.สมคิด อินเทพ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจาปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๔)
วันที่ ๑๐ – ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และ ดร.พัชรี วงษ์เกษม สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี ๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะศุโกศล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง และ ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการ Natural product drug discovery for diseases of the
elderly วันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
ดร.จินจุฑา โอวกุสุมสิริสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร Investigating Wind Energy” วันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการประจาปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙ วันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
นายรัฐกาล จันทรศร สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการสัมมนากิจกรรมและประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ – ๒๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง
ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สินีนาฎ ศรีมงคล อ.นพรัตน์ แป้นงาม ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์
ดร.พัชรี วงษ์เกษม ดร.บารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม ดร.อารยา วิวัฒน์วานิช และ ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผลงานทางวิชาการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ วันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ แคนทารี โฮเทล กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทางานด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ
ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการด้าน STEM ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทางานด้านสมุทรศาสตร์ ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศในการจัดการทางทะเล
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสุข สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับการทางานและสหกิจ
ศึกษา” รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม T six Hotel Pattaya จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมภาคีวิทยาศาสตร์ขั้วโลกภายใต้โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (การประชุมครัง้ ที่ ๒) วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ ครุนวการ สังกัดภาคฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม Siam Physics Congress 2017 วันที่ ๒๔
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ Rayong Marriott Resort & Spa จ.ระยอง
ดร.วรนพ สุขภารังษี สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุม The Young Conservation Scientists Conference (YCS) 2017 วันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๕

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
 ผศ.ดร.อุมาพร ทาไธสง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร







และ ผศ.ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ ๕ (ASTC 2017)
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรม “ผู้ขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ ๑๒ วันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อุมาพร ทาไธสง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา และ ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมประชุมและนาเสนอ
บทความวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดี วารี
จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ ๒๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหอยทะเลและถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ วันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม








พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบ้านนา จ.นครนายก
ผศ.ดร.อัมพร ทองกู้เกียรติกูล สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ปาลิดา เอมมาโชญ์ นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายอัครพงษ์ พวงพิลา นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มรภ.อุดรธานี จ.อุดรธานี
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทย านิพนธ์ ของ นายประสาร อินทเจริญ นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ สอนรายวิชา BCT 651 Experimental Design for
Biochemical Technology วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการย่อยที่ ๔/ กิจกรรม : อบรม
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรุ่นที่ ๑ ระดับหลักสูตร วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ให้แก่นักเรียนของศูนย์ศึกษาธรรมชาติบ้านนา เพื่อถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอนวิชาชีววิทยาด้านหอยทะเล วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง

การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab

หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU) คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม
Minitab” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง SD-402E อาคารสิรินธร ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.บารุงศักดิ์
เผื่อ นอารีย์ และ ดร.วนิด า พงษ์ศัก ดิ์ชาติ อาจารย์ภ าควิ ชาคณิต ศาสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยบูรพา เป็น วิท ยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในงานด้านสถิติและสามารถเป็นแนวทางในการนาไปใช้วิเคราะห์ใน
งานวิจัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๖

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM education)
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนแบบสะเต็ม ศึก ษา (STEM education) ให้กับ คณาจารย์ใ นคณะวิท ยาศาสตร์
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งแนวทางการจัด การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึ ก ษา และแนวปฏิ บัติที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน
ได้รับเกียรติจาก คุณฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
สะเต็มศึกษา และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM education) ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM education) ครั้งที่ ๒ ให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และคณาจารย์ที่สอนนักเรียนในโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
สะเต็มศึกษา และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ได้รับเกียรติจาก คุณฤทัย จงสฤษดิ์
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. เป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาสู่
รายวิชา และกิจกรรมเสริมความคิดและพัฒนาบทเรียน

สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ (ครั้งที่ ๖)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสวดมนต์
และเจริ ญ จิ ต ภาวนาเพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ อ งค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม
น้าใจซายน์ (SD-117) ชั้น ๑ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธี ตลอดจนได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่งจากบุคลากร มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

www.sci.buu.ac.th

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

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