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โครงการประชุมสัมมนาประจาปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการประชุมสัมมนาประจาปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ “ยุทธศาสตร์และการปรับองค์กร
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาคณะฯ ในภาพรวม ได้รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน และแผนการปฏิบัติงานในอนาคตของคณะ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน
กล่าวเปิดโครงการและมอบช่อดอกไม้พร้อมเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น จากนั้นมีการ
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางและทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ โดย ดร.พิชัย สนแจ้ง (กรรมการประจาคณะ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ)) ผู้อานวยสานักพัฒนานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และนาเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐-๒๕๖๕ โดยคณบดี และรองคณบดีฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อรายงานผล
การดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และนาเสนอแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากภาควิชาและฝ่ายต่างๆ ด้วย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการสื่อสาระวิทยาศาสตร์สาหรับนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข รองประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสาระวิทยาศาสตร์สาหรับนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑ และการพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ของสภาคณบดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กล่าวรายงาน จากนั้น ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช หัวหน้างานสื่อสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นาเข้าสู่กิจกรรมเสริม
ทักษะการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยเด่นของหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ และรับฟังบรรยายพิเศษ “เทคนิคการสื่อสารด้วยภาพ
ในยุคโซเชียล” โดย คุณแพรประพันธ์ นัยยุติ ที่ปรึกษากลยุทธ์การสื่อสารโครงการ Food Innopolis และอดีตนักข่าวทาเนียบรัฐสภา โดยมี ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิต
อาจารย์ประจาภาควิชาวาริชศาสตร์ ดร.วาสินี พงษ์ประยูร อาจารย์ประจาภาควิชาชีววิทยา ดร.สามารถ สายอุต อาจารย์ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และ น.ส.จิดาภา จิตประสงค์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการนาเสนอข่าวสาร
ข้อมูล ให้น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับข่าวสาร ทั้งภายในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
Link ข่าว: วันใหม่ ไทยพีบีเอส ออกอากาศ 14 มิ.ย. 2560
http://program.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS/episodes/45881
(นาทีที่ 01:15:37)
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
วันที่ ๒-๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมโค โค วิว จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้และความเข้า ใจในการเขียนและจัดทาเอกสารฯ อีกทั้ง
เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์มีการจัดเตรียมผลงาน เพื่อใช้ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ตารา หนังสือ และ
ตาราทางวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดและชี้แจงการดาเนินโครงการฯ

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต

ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต: เส้นทางการสร้างบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน ให้กับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของตลาดแรงงาน วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร
ผู้อานวยการด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ บรรยาย “การจัดการเรียนการสอนตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117)
อาคารสิรินธร ทั้งนี้คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากงานวิจัย และเทคนิคการเตรียมยื่นเอกสารคาขอ

ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากงานวิจัย และเทคนิคการเตรียมยื่น
เอกสารคาขอ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร โดยรับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ ผู้จัดการ
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (อาจารย์ประจาภาควิชาวาริชศาสตร์) ผู้มีประสบการณ์การยื่นขอและ
มีอนุสิทธิบัตร และ ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ (อาจารย์ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร) ผู้มีประสบการณ์การยื่นขอและมีอนุสิทธิบัตร เป็นผู้บรรยาย
และแนะแนวในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร ถึงการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรจากงานวิจัย
และมุ่งหวังให้เกิดแนวทางในการคุ้มครอง ปกป้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ของอาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การสุร า
กรมสรรพสามิ ต กระทรวงการคลั ง เข้ า เยี่ ย มชมห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
โครงการการผลิตกรดซัคซินิกจากแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการและ
โรงงานต้นแบบ-เน้น เพื่อ การนาไปใช้ใ นระดับ อุต สาหกรรม โดยมี
ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ หัวหน้าห้ องปฏิบัติการฯ บรรยายและ
สาธิตการทางานการผลิตเอทานอล และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและนาชมห้องปฏิบัติการฯ
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 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกับคณะทางานศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน วันที่ ๒
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา ๓ กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ วันที่ ๒-๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโคโควิว
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานและสหกิจศึกษา ระหว่ างวันที่ ๕ - ๗
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จ.เชียงใหม่
 ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ สังกัดสานักงานคณบดี
เข้าร่วมประชุมกับสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม Outcome Base Education รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล
กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ภายในงานประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
 ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
 อาจารย์ประชุ
ปริยามปะบุ
ญเรือง สัรองคณบดี
จการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้แทนคณบดีเข้าร่วมประชุมคณะ
/ อบรม/
มมนา :ฝ่าต่ยกิางประเทศ
รรมการส่งดเสริ
มการผลิ
ี่มีความสามารถพิ
ศษทางวิ
ตศาสตร์ ระดับมอุด66มศึthกษาในประเทศ
่ ๒๖ มิถScience,
ุนายน พ.ศ.Japan
๒๕๖๐(SPSJ)
ณ สAnnual
านักงาน
อนุกผศ.ดร.ธนิ
า ตระกู
ลสุตจครู
ริตทโชค
สังกัดภาควิชเาเคมี
เข้าทร่ยาศาสตร์
วมประชุแมละคณิ
วิชาการในงานประชุ
The Society ofวันทีPolymer
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพ ฯ
Meeting วันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ประเทศญี่ปุ่น
 ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย
 ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บารุง สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันการศึกษาไทย – ยูนาน และงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๐
ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง หัวหน้าสานักงานคณบดี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาทักษะ
วันที่ ๒๖น–ค่า๒๙
มิถแุนก่ายน
๒๕๖๐ ณทนครคุ
ง สาธารณรั
ในการประเมิ
งานให้
ผู้ปฏิพ.ศ.
บัติงานในมหาวิ
ยาลัยบูนรหมิ
พา”
วันที่ ๒๖ฐประชาชนจี
มิถุนายน นพ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผศ.ดร.อั
มพร
จังหวัดชลบุ
รี ทองกู้เกียรติกูล สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมฝึกอบรม เกี่ยวกับ เรื่อง Discovery of protein transporting mechanisms in RBC with
 malaria parasites วันที่ ๑ มิถุนายน - ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ Proteo-Science Center (PROS) และ Division of Molecular Parasitology,

Ehime University ประเทศญี่ปุ่น
 ดร.สามารถ สายอุต สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้รับหนังสือเชิญจาก Professor Pascal Degraeve และ Dr.Thomas Karbowiak เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง ActiFoodCoat “Active edible coatings/ films for perishable foods preservation” วันที่ ๑๗ มิถุนายน - ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ PAM Research Unit, AgroSup Dijon,
ประเทศฝรั่งเศส
 ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้รับหนังสือเชิญจาก Department of Food Science and Biotechnology, Kyungnam
University เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “Food Packaging Film Properties and Their Application to Food Packaging System”
วันที่ ๔ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เมือง Busan สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
) ผศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัยด้านแบบจาลองควาร์ก วันที่ ๒๒ พฤษภาคม - ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานัก







วิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๙ วันที่ ๓๐
พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ และ ดร.จินฑ์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓
The 13rt Maejo-Engineo International Conference on Renewable Energy (MEICRE 2017) วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ Empress
Hotel จ.เชียงใหม่
นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับชานาญการ” (ครั้งที่ ๓) วันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๕๐ ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) ม.บูรพา
จ.ชลบุรี
ดร.ปิ ย ะพร ณ หนองคาย สั งกั ด ภาควิ ชาเคมี เข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ชาการนานาชาติ โ พลิ เ มอร์ แ ห่ งประเทศไทย ครั้ งที่ ๗ (INTERNATIONAL POLYMER
CONFERENCE OF THAILAND : PCT-7) วันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)

เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

๔

) อ.ประสาร อินทเจริญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “Boat Detection Using Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS)



























on NPP Suomi Satellite” วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา วข.จันทบุรี จ.จันทบุรี
ดร.อรรถพล เชยศุภเกตุ พร้อมด้วย ดร.ธนัสถา รัตนะ ผศ.ดร.นิรันดร์ วิฑิตอนันต์ ดร.อดิศร บูรณวงศ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมวิชาการในงาน
The 3rd International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA 2017) วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.ชลบุรี
ดร.สารัตน์ ศิลปวงศา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Algebra and Geometry on the
occasion of 70th Birthday of Professor Dinh van Huynh (ICAG 2017) วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท
กรุงเทพฯ
น.ส.ธนัฏฐา ชอบศิลป์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมวิชาการในการประชุมวิชาการ The 34th Annual Conference of the Microscopy Society
of Thailand (MST34) วันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ Grand Mercure Bangkok Fortune กรุงเทพฯ
ดร.สารัตน์ ศิลปวงศา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล ดร.ชาติไทย ไทยประยูร ดร.อรรณพ แก้วขาว ผศ.ดร.สินีนาฎ
ศรีมงคล ดร.อารยา วิวัฒน์วานิช ดร.จุฑารัตน์ คงสอน สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒๒ ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒ – ๔
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ดร.จันทรา อินทนนท์ พร้อมด้วย ผศ.ชูตา บุญภักดี สังกัดภาควิชาชีววิทยา ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมงานการ
ประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา และ ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน สังกัดภาควิชาเคมี ผู้แทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยบูรพา นานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ สังกัดภาควิชา
จุลชีววิทยา นายจรูญ จันทร์เจริญ สังกัดภาควิชาเคมี นายสาธิต เชี่ยวชาญ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” วันที่ ๗ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.พะเยา จ.พะเยา
รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมริชมินด์ สไตลิช จ.นนทบุรี
ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือการคัดเลือกและตั้งชื่อภาษาไทย ที่จะใช้เป็นชื่ออ้างอิงของหอยใน
ประเทศไทย วันที่ ๘ – ๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. จ.ปทุมธานี
ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ และ ดร.ชัยณรงค์ แต้พานิช สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ วันที่ ๘
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเยาวชน “สร้างฝันสู่นวัตกรรม” วันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
ดร.สารัตน์ ศิลปวงษา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนามืออาชีพ รุ่นที่๓ วันที่๑๒ – ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๕๐ ปี
(ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สามารถ สายอุต สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ดร.วาสินี พงษ์ประยูร สังกัด
ภาควิชาชีววิทยา น.ส.จิดาภา จิตประสงค์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสาระวิทยาศาสตร์สาหรับนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วย ดร.นิวร ศรีคุณ ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ดร.อรอง
จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดาเนินการโครงการ
Talent Mobility ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ - ๑๔ และวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักงานบริการวิชาการ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
น.ส.วาสิตา ยิ่งชัยภูมิ และ น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการ “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ มิถุนายน - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๕๐ ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) ม.บูรพา จ.ชลบุรี
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๔ -๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
ดร.เบญจวรรณ ชิ ว ปรี ชา สั งกั ด ภาควิ ชาชี ว วิ ท ยา เข้ า ร่ ว มประชุ ม และน าเสนอผลงานวิ ชาการในการประชุ ม วิ ชาการพฤกษศาสตร์แ ห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง “เปรียบเทียบกายวิภาคและความหนาแน่นของไม้ไผ่ลามะลอกและไผ่เห comparative bamboo culms” ในรูปแบบโปสเตอร์ วันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.วิสาตรี คงเจริญสุนทร สังกัดภาควิชาชีววิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสามัญใหญ่ประจาปี ๒๕๖๐ ของสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที่ ๑๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

๕

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
 ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ภายในงานประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐ วันที่ ๑๕ – ๑๖






















มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร และ ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือขอบเขตเนื้อหาโจทย์วิจัยเชิงลึกการจัดการปะการัง
ฟอกขาวและไมโครพลาสติก วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี) กรุงเทพฯ
ดร.ยุภาพร สมีน้อย และ ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วข.พญาไท กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริ ชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมประกันคุณภาพ Tier I ระดับคณะ/ สถาบัน วันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยายครั้งที่ ๓) ของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
และภาพถ่ายดาวเทียม วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท เข้าร่วมประชุมคณะทางานเชิงวิชาการเพื่อจัดทารายงานสถานการณ์มหาสมุทรและชายฝั่งเพื่อเสนอต่อ PEMSEA ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มูลนิธิสภาบันสิ่งแวดล้อมไทย (มสท.) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรุงเทพฯ
ดร.กรประภา กาญจนะ และ ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นิเทศนิสิตฝึกงาน วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.มหิดล และ
องค์กรเภสัชกรรม กรุงเทพฯ
ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัยโครงการ Research Zone (2016/17) : Phase 124 วันที่
๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศั ก ดิ์ บุ ญ ภั ก ดี สั งกั ด ภาควิ ชาวาริ ชศาสตร์ เข้ า ร่ ว มน าเสนอผลงานวิ จั ย ในงานประชุ ม วิ ชาการ The 4 th Environment Asia International
Conference on “Practical Global Policy and Environmental Dynamics” วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมเป็นนักวิจัยร่วมในแผนงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หัวข้อ “การพัฒนานโยบายการ
จัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานระบบนิเวศ – สังคมภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความยั่งยืนทางการประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน” วันที่ ๒๒ – ๒๓
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นิเทศนิสิตฝึกงาน วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริษัท ที เอ็น ดี ฟู้ดส์ อินดัสตรีย์ จากัด จ.ชลบุรี
และ บจก.โกลบอล ยูทิลิตี้เซอร์วิส จ.ระยอง
ดร.สลิล ชั้นโรจน์ และ ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นิเทศนิสิตฝึกงาน วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ดับเบิ้ลยูจีซี
จากัด จ.นครปฐม และ บจก.ผลิตภัณฑ์กระดาไทย จ.ราชบุรี
ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมด้วย ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา รศ.ดร.นงนุช
ตั้งเกริกโอฬาร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๖ – ๒๘
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา “เสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยใน
การจัดการเรียนการสอนฯ” วันที่ ๒๖ – ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดา กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมเป็นประธานประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่
๒๗ – ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่
ผศ.ดร.สินีนาฎ ศรีมงคล พร้อมด้วย ดร.สารัตน์ ศิลปวงษา ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์
บริสุทธิ์และประยุกต์ประจาปี ๒๕๖๐ (Annual Pure And Applied Mathematics Conference 2017) วันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.นิตยา ไชยเนตร และ ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นิเทศนิสิตฝึกงาน วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

๖

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.นพมาศ พูลเจริญศิลป์










นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน ในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางสู่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” วันที่ ๑๓
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการเสวนา เรื่อง “พฤกษศาสตร์ : ศาสตร์แห่งอนาคต” และนาเสนอ
ผลงานวิจัยแบบบรรยายในงานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
กรุงเทพฯ
ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญวิทยากรพิเศษโครงการศึกษาเกี่ยวกับหอยทะเลสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาของ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบ้านนา วันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบ้านนา จ.นครนายก
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิต สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการร่วมในการสอบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิตบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ของ นายวันเฉลิม สายชล วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ดร.อภิญญา นวคุณ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.อรรจน์ชญาน์ สุวรรณสุนทร หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาควิชาเคมี วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.อรรณพ แก้วขาว สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมสอบวิทยานิพนธ์ ของนายจุมพฎ อินตระกูล และ นายสมิทธ์ เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา วันที่ ๒๓
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.ยุภาพร สมีน้อย สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของ ว่าที่ ร.ต.หญิงมนัสวี จันรอด
ในหัวข้อเรื่อง “พัฒนาตัวรับรู้ออกซาเลตโดยใช้อุปกรณ์วิเคราะห์ฐานกระดาษ” วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ระชา ทับทิม หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
และชีววิทยาโมเลกุล ภาควิชาชีวเคมี วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab รุ่นที่ ๒
งานวิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์ ทั้งงานด้านวิจัยเชิ งสารวจหรืองานวิจั ยเชิ ง
ทดลอง มีความจาเป็นต้องนาข้อมูลมาวิเ คราะห์ เพื่ อให้ได้ผลงานวิจัย ที่ถู ก ต้ อ ง
ชั ด เจนและเป็ น ที่ ย อมรั บ หน่ ว ยบริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศ (ISU) ฝ่ า ยวิ จั ย และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สถิติเพื่อการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab” รุ่นที่ ๒ ให้กับนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป
เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-602 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางและสามารถนาสถิติไปวิเคราะห์
ในงานวิจยั ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ (ประธาน
หน่วย ISU) และ ดร.บารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ อาจารย์ประจาภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร และ ดร.วิชญา กันบัว รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

อบรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคาร
ปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานโสตทัศนศึกษา
และสารสนเทศ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ “การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์” ให้กับบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรในด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิ ว เตอร์ ใ นการใช้ ง านโปรแกรมตกแต่ งภาพ
เบื้องต้นสาหรับงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ สามารถใช้งานและ
นาไปประยุกต์ใช้กับงานด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ไ ด้ โดย ว่าที่ ร.ต.
กิ ต ติ ศั ก ดิ์ เกตุ แ ก้ ว นั ก วิ ช าการโสตทั ศ นศึ ก ษา และที ม งาน เป็ น
วิทยากร และได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดี
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

๗

สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ (ครั้งที่ ๗)
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๕ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้ งแต่ เวลา
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะวิ ทยาศาสตร์จั ดโครงการสวดมนต์ และ
เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117)
ชั้น ๑ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์
ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานใน
พิธี ตลอดจนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากบุคลากรมาเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้

http://www.sci.buu.ac.th/sciweek34

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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