ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๗ ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ | www.sci.buu.ac.th

MOU คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ หอการค้าจังหวัดชลบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-101 อาคาร
ปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดชลบุรี และ นายธีริ นทร์ ธัญญวัฒนกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัด
ชลบุรี ได้รับเกียรติจาก นายภัครธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขี พยาน ภายในพิธีลงนามจัดให้มีการนาเสนอผลงานนวัตกรรม รวมถึงการ
เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของคณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะรวมถึงการให้คาปรึกษาและบริการทางวิช าการ ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ ด้วยการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมาใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน การสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกิดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาความรู้สทู่ ้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความน่าอยู่ดว้ ย
ความรู้และนวัตกรรมที่จะตอบสนองนโยบายของประเทศที่สาคัญคือการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยคณะวิทยาศาสตร์มีวิสัยทัศน์ คือ โดดเด่น
ด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม ประเด็นพัฒนาที่สาคัญคือ มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมแก่สังคม และการ
ผลิตกาลังคนที่มีทักษะผู้ประกอบการและทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อตอบสนองการพัฒนาของพื้นที่และประเทศอย่างตรงประเด็น

ซ้อมแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน(อัคคีภัย) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน(อัคคีภัย) ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากร นิสิตในคณะวิทยาศาสตร์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นและสามารถซ้อมอพยพหนีไฟได้อย่างถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการการใช้ถังดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ วิทยากรได้รับเกียรติจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศ
บางเมืองแสนสุข บรรยายและปฏิบัติเกี่ยวกับการอพยพหนีไฟ และ ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน (ดูแลงานอาคารสถานที่) กล่าวเปิด
โครงการ ทั้งนี้คณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วมอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟด้วย
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การประชุมวิชาการนานาชาติ APPA ครั้งที่ ๕ และสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ APPA ครั้งที่ ๕ และสมาคมโปรตีนแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ (The 5th Conference of the Asia Pacific Protein Association (APPA) and the 12th International Symposium of the Protein
Society of Thailand (PST)) ระหว่ า งวั น ที่ ๑๑-๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รี ส อร์ ท จั งหวั ด ชลบุ รี เพื่ อ เป็ น เวที ส าหรั บ นั ก วิ ชาการ
นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมสัมมนาและนาเสนอผลงานทางวิชาการด้านโปรตีน รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิทยาศาสตร์
ด้านโปรตีนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก
มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท โดย ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายสุรทิพย์ กีรติบุตร รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมฯ มี ศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิรัตน์ นายกสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย และ ศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต คาร์น ประธานจัดงาน
ประชุมฯ กล่าวรายงาน

โครงการสัมมนาสาหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒

คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาสาหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยสม าคม
โปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๙-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม CL-202 ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และมีวิท ยากรชาวต่างชาติ
ร่วมเป็นวิทยากรอีก ๒ ท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากนานาประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทางานร่วมกัน ผ่านการนาเสนอ
ผลงานวิจัยอย่างเป็นกันเอง และการรับฟังการบรรยายจากนักวิจัยชั้นนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ

อบรมการกรอกข้อมูลระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-202 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกข้อมูลระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร สาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับ
บุคลากรด้านการประกันคุณภาพกรศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ในการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระบบ CHE QA Online และสามารถกรอกข้อมูล SAR CAR และ CDS ในระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้รับเกียรติจาก คุณพัชราภรณ์ ศรีบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร
และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ
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 อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.อรรณพ แก้วขาว สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
สังกัดภาควิชาเคมี ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ และ น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช สังกัดสานักงาน
คณบดี เข้าร่วมประชุมสรุปการดาเนินงานค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย พญาไท กรุงเทพฯ
 ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง ผศ.ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร ผศ.นิสา ไกรรักษ์ น.ส.ประภารัตน์
พูลผล สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา และ น.ส.ปาลิตา เอี่ยมหมดจด สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนเทคนิคการใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์
อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.จันทบุรี
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Asia Pacific Protein Association (APPA) Conference and the
12th International Symposium for the Protein Society of Thailand (PST) พิธีเปิดวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิธีปิด วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
 อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายรัฐกาล จันทรศร สังกัดสานักงานคณบดี และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลและกีฬา
หน่วยบัญชาการทหารนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี
 อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายรัฐกาล จันทรศร สังกัดสานักงานคณบดี และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานิสิต กับคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
 ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ และ น.ส.นพวรรณ ทับขัน สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
 อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี ดร.กุลนารี วงค์ราช ดร.จินฑ์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล
สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ดร.สลิล ชั้นโรจน์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.แวววลี โชคแสวงการ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา
น.ส.ศรัณ ยา ภู่วนิช และ น.ส.ปาลิตา เอี่ย มหมดจด สังกั ดสานัก งานคณบดี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศัก ยภาพด้านภาษาอังกฤษและการบูรณาการความรู้ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนเรียนดีระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา วันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง จ.ตราด

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
 ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บารุง สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุม ASEA UNINET Plenary Meeting 2017 เพื่อร่วมประชุมในฐานะสมาชิกและนาเสนอความสนใจในการทาวิจัย
ภายใต้ หั ว ข้ อ นวั ตกรรมและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของมหาวิ ท ยาลั ย วั น ที่ ๑๕ – ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ University of Music and Performing Arts Graz,
สาธารณรัฐออสเตรีย และหารือความร่วมมือกับ Technical of Music and Technical University of Munich ณ เมืองมิวนิก สหพันธ์สาธารณรับเยอรมนี
 ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Botanical Congress 2017” และเสนอผลงานวิจัยแบบ
โปสเตอร์ ใ นหั ว ข้ อ “A phylogeny of Mastigolejeunea (Marchantiophyta: Lejeuneaceae) - Evidence for reduction of Mastigolejeunea to subgeneric
rank in Thysananthus and transferring M. florea to Spruceanthus” ตลอดจนแลกเปลี่ย นความคิดเห็น และแนวทางในการทางานวิจัย กับผู้เชี่ย วชาญด้ า น
พฤกษศาสตร์จากทั่วโลก วันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ the Shenzhen Convention and Exhibition Center เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ Aquatic Invasive Alien Species in Southeast Asia (AIASSEA)
Symposium 2017 และเพื่ อ ร่ ว มหาแนวทางความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย และเผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สั ต ว์ น้าต่ า งถิ่ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
วั น ที่ ๒๕ – ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.แห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
) ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมผู้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐









ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน และ ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมสรุปการดาเนินงานค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่
๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย พญาไท กรุงเทพฯ
นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์ และ น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ “แนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา งบพัฒนาผู้รับทุน และ
งบดาเนินการโครงการ สควค. และพิจารณาร่างคู่มือการเบิกจ่าย” วันที่ ๒ – ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ องค์กรสุรา กรมสรรพสามิต และ บริษัท
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ และ ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมนิเทศนิสิตฝึกงาน วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาและ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสานักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จ.ปทุมธานี
ดร.พัชรี วงษ์เกษม พร้อมด้วย ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา ดร.บารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS 2017 วันที่ ๔ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี
ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ พร้อมด้วย ดร.สลิล ชั้นโรจน์ และ ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้านิเทศนิ สิตฝึกงาน วันที่ ๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.มหิดล วข.ศาลายา จ.นครปฐม และ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จากัด จ.พระนครศรีอยุธยา
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมชี้แจงการสารวจสภาพแวดล้อมบริเวณ ณ อ่าวไทยระยองต่อศาลระยอง วันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
ศาลจังหวัดระยอง จ.ระยอง

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๔

) ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา และ ดร.ยุภาพร สมีน้อย สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นกรรมการวิชาการ การจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙

























ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๖ – ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.มหิดล วข.ศาลายา จ.นครปฐม
ผศ.ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Microbiome and Functional Metagenomics Analysis Workshop” วันที่
๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
น.ส.ชนัดดา จูสวัสดิ์ และ นายธีรยุทธ นพรัตน์อาภากุล สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับชานาญการ” (ครั้งที่ ๔) วันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ดร.วั น ศุ ก ร์ เสนานาญ สั ง กั ด ภาควิ ช าวาริ ช ศาสตร์ เข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ แ ละเทคโนโลยี ชี ว ภาพสั ต ว์ สู่ เ ศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ วั น ที่ ๑๓ – ๑๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยายครั้งที่ ๓) ของบริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จากัด (มหาชน) วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
ดร.จริย าวดี สุริย พันธุ์ สังกั ดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการจั ดตู้ป ลาขนาดเล็ก ในงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๐”
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วข.บางพระ จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเพิ่มศักยภาพการหมัก วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ องค์กรสุรา
กรมสรรพสามิต จ.ฉะเชิงเทรา
รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมนาเสนอผลงานความก้าวหน้าในการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้แผนงานวิจัย หัวข้อ “การ
พัฒนานโยบายการจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานระบบนิเวศ – สังคมภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความยั่งยืนทางการประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน”
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.วรพรรณ จันทร์ดี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางคณิตศาสตร์ International Conference on Number Theory and
Applications 2017 (ICNA 2017) วันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา และ ผศ.ดร.สินีนาฎ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในงาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้าน
งานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็ลพลาซา กรุงเทพฯ
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์ ดร.ผาณตา เอี้ยวซิโป และ รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมนิเทศนิสิตฝึกงาน วันที่ ๑๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ – ๒๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์ พร้อมด้วย รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จ.จันทบุรี
ดร.แวววลี โชคแสวงการ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ แม่นปืน ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน วันที่ ๒๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโก จากัด จ.ปทุมธานี
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.วรนพ สุขภารังสี สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ ๑๑ และงานสัมมนาวิชาการนานาชาติสมาคมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและ
สวนสัตว์ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ไอยราแกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี
ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพหลักสูตรสาหรับวิทยากร” วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ และ ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา สังกัดภาควิชาชีววิทยา
เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพหลักสูตรสาหรับวิทยากร” วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมการสัมมนาและแสดงสินค้าในอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ในงาน Lab Summit 2017
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง พร้อมด้วย ดร.ยุภาพร สมีน้อย ดร.อนันต์ อธิพรชัย และ ดร.ศศิธร มั่นเจริญ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมศึกษาดูงานของภาควิชาเคมี สาหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา สาขาเคมี เคมีประยุกต์และเคมีศึกษา วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและบรัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) จ.ปทุมธานี
ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล และ ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เรื่อง
เทคนิคการขออนุญาต กับ อย.อย่างไรให้ผ่านฉลุย วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ พร้อมด้วย ดร.ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ สังกัดภาควิชาเคมี ดร.ศนิ จิระสถิตย์ ดร.สิริมา ชินสาร ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล และ ผศ.ดร.วิชมณี
ยืนยงพุทธกาล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ และ อ.นิวร ศรีคุณ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลักสูตรอาจารย์นิเทศงานในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานและสหกิจศึกษา วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Hotel J Pattaya จ.ชลบุรี

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๕

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
 ดร.กุลนารี วงค์ราช สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ กรุงเทพฯ
 ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมเป็นนักวิจัยร่วมในแผนงานวิจัย หัวข้อ “การพัฒนานโยบายการจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพบน
พื้นฐานระบบนิเวศ – สังคมภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความยั่งยืนทางการประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน” วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารองค์กร กองบริหารทั่วไป วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
 รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
 ดร.ถนอมศัก ดิ์ บุญภัก ดี สังกั ดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่ว มประชุมใหญ่สามัญประจาปี สอสท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการ ๔ ทศวรรษสภาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและ
อาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
 ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
 ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข พร้อมด้วยนิสิตสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมโครงการนิสิตชิดคุณธรรม วันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
 รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “กฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมเชิงป้องกันสาหรับอาหารสัตว์ ” วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ผศ.ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ศศิ พงศ์อัจฉริยกุล นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วันที่ ๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.อัจจิมา สุทธิชูจิต นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
มรภ.สวนสุนันทา กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สกลนคร จ.สกลนคร
 ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๔ – ๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.มหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ และ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกโครงงานนักเรียนประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ.ชลบุรี
 ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
มรภ.พระนคร กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จ.นครนายก
 ผศ.ดร.นิรันดร์ วิฑิตอนันต์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายปฐมพร จันทร์บาง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ
 รศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายณัฐนันท์ ธนสัญญชัย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาฟิสิกส์ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ มทร.รัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม
 ผศ.ดร.จอมใจ สุกใส สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นประธานสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ของ นายปราณ อัศวพลไพศาล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
 ดร.ถนอมศัก ดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบันทึกเทปรายการ “โลกของเรา เราคือโลก” วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
สถานีโทรทัศน์บุญนิยมทีวี นวมินทร์ ๔๘ กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินประกั นคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.อนุกู ล บูรณประทีปรัตน์ สังกั ดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม “The Training Programme on Regional Ocean Governance
Framework, Implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UnCLOS) and Its Related Instruments in the Southeast
Asian Seas and the Indian Qcean” วันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมนาวีภิรมญ์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ และ ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร วันที่ ๒๐ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มรภ.ราไพพรรณี จ.จันทบุรี
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แนะนาบุคลากรใหม่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
สังกัด
ประวัติการศึกษา

นายธีรนันท์ นงค์นวล
อาจารย์ ดร.
ภาควิชาเคมี
Ph.D. (Chemistry)
Clemson University, South Carolina,USA

ร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา (๘ กรกฎ) ครบรอบ ๖๒ ปี
บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "๘ กรกฎ" วันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๒ ปี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. กิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข ๖๒ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานและนักวิ่ง ณ บริเวณทางขึ้นเชิงเขาสามมุขสู่มหาวิทยาลัยบูรพา
เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมทาบุญตักบาตรอาหารเช้า ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารหอประชุ ม
ธารง บัวศรี และ เวลา ๑๐.๓๐ น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้อง
ประชุม UAD-201 อาคารหอประชุมธารง บัวศรี โดยมี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน และในปีนี้มีบุคลากรนิสิต และศิษย์เก่า
เข้ารับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัล “รัตนบูรพา” สาขาการวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ได้แก่ ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์ประจาภาควิชาชีววิทยา รางวัล
“นิสิตดีเด่น” ได้แก่ นายพัสกร อนันต์กฤตภาส นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รางวัล
“ศิษย์เก่าดีเด่น” ได้แก่ ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี (วาริชศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๓๓ รุ่นทวิชากร)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้แก่ รศ.ดร.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ นายนิพนธ์ ทองระอา ดร.กรประภา กาญจนะ ผศ.ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ นายสงคราม คงเมือง นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์ นางสุชาดา ไม้งาม
นายบรรจง จักกลจันทร์ และ อ.ประสาร อินทเจริญ ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดง
ความยินดีกับบุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า มา ณ โอกาสนี้ด้วย

โครงการเรียนวิทยาศาสตร์ บรรยากาศริมทะเล ปีการศึกษา ๒๕๖๐
คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ จัดโครงการเรียนวิทยาศาสตร์ บรรยากาศริมทะเล
ให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่าง
วันที่ ๙-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติการ
พื้ น ฐานและศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ เป็ น การ
เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ ในการปรับตัวในด้าน
การเรี ยนการสอน การด าเนิ น ชี วิต ในรั้ว มหาวิทยาลัย
และส่งเสริมให้ นิสิตมีการพัฒนาการสื่อสารและทักษะ
ทางสังคม โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมการ
บรรยายพิ เ ศษ “จากขาสั้ น คอซอง สู่ รั้ ว เทาทอง
เตรี ย มพร้ อ มสู่ สั ง คม” โดยพี่ ๆ สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ กิ จ กรรมฐานความรู้ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ
วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเข้าร่วมประเพณีวิ่งเขาสามมุข
๖๒ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พบปะพูดคุยและกล่าวต้อนรับ
นิสิตใหม่
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สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ (ครั้งที่ ๘)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะวิ ทยาศาสตร์จั ดโครงการสวดมนต์ และ
เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117)
ชั้น ๑ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็ น ประธานในพิ ธี ตลอดจนได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากบุคลากรมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงศพ รัชกาลที่ ๙

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : โครงการอบรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง CL-203
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) โดยมีบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยความ
จงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง

โครงการรักรักษ์ทะเล
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคาร
ปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ฐานและศู น ย์ เครื่อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ฝ่ า ยทรั พ ยากร
บุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8)
: โครงการรั ก รั ก ษ์ ท ะเล ให้ กั บ บุ ค ลากรในคณะวิ ท ยาศาสตร์ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ภาควิชา
วาริ ชศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา เป็ น วิ ท ยากร
บรรยาย และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็น
ประธานกล่าวเปิดโครงการ

ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา)

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) จังหวัดชลบุรี จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิต
พัทยา) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัตกิ ารทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัตกิ ารทดลองจริงที่สามารถนาความรูแ้ ละทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน โดยแบ่งฐานกิ จกรรมเป็น ๔ ฐาน ได้แก่ เคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ โดยตลอดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าฐาน
กิจกรรม และสนุกสนานกับการทดลอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ
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