ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๘ ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ | www.sci.buu.ac.th

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๔

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กาหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่อ
เป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยกาหนดให้วันที่
๑๘ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเลอกให้เป็นศูนย์ภาคตะวันออก ร่วมกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๔ ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วย
เทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” หัวข้อจัดงานย่อย “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยน หรอ Sustainable Development Goals (SDGs)” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพ่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดา
แห่ ง เทคโนโลยี ไ ทย” และ “พระบิ ด าแห่ ง นวั ต กรรมไทย” อี ก ทั้ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวั ต กรรม ของ
สถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสาคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและมีความสนใจใ น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม มากยิ่งขึ้น รู้จักการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และเพ่อให้การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคมีความเช่อมโยงซึ่งกันและกันทั่วประเทศ โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพ้นฐานและศูนย์เคร่องมอวิทยาศาสตร์
ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กล่าวรายงานภาพรวมของการจัดงาน และการปาฐกถาพิเศษโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา โดยมีผู้แทนหน่วยงาน คณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธี ทั้งนี้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐ ให้กับคณาจารย์ในคณะ จานวน ๓ ท่าน ดังนี้ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมาก
ที่สุด ได้แก่ รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์ใน Impact factor สูงที่สุด ได้แก่ ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง สังกัด
ภาควิชาชีววิทยา และ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์ใน Impact factor รวมสูงที่สุด ได้แก่ รศ.ดร.สรายุทธ เตชะปัญญา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”
และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและผลงานวิชาการจากคณาจารย์และนิสิต และนิทรรศการผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ การ
ประกวด การแข่งขันและกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ได้แก่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดเรียงความทาง
วิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดภาพวาดการ์ตูนและจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
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MOU การดาเนินการ “ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน”

เม่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ เทศบาลเมองแสนสุข จ.ชลบุรี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ได้รับมอบอานาจจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง เทศบาลเมองแสนสุข มหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เร่องการดา เนินการ “ตาม
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน” เพ่อสร้างทางเลอกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน สามารถถ่ายทอดความรู้และนาความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ อีกทั้งเพ่อให้ประชาชนที่ประสบปัญหาการว่างงานและผู้ มีรายได้น้อยได้รับโอกาสในการ
ฝึกอบรมอาชีพและมีงานทา โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีกาหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี)
นับตั้งแต่วันที่ทั้งสามฝ่ายได้ลงนามเป็นต้นไป

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย "การผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียฯ" และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เม่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง SD-502 อาคารสิรินธร ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมวิจัย “การผลิตกรดซัคซินิค
จากแบคทีเรียในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้น แบบเน้นเพ่อการนาไปใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรม” (ทุนโครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ: ด้านพลาสติกชีวภาพ ประจาปี ๒๕๕๙ จากสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากชีวภาพ (องค์การมหาชน)) นาเสนอรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการต่อคณะติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยมี รศ.ดร.นภาวรรณ
นพรัตนราภรณ์ ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการนาเสนอผลการดาเนินงานของโครงการ ทั้งนี้คณบดี รอ งคณบดี และ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับและรับฟังการนาเสนอผลการดาเนินงานของโครงการด้วย

โครงการ KM อบรมเชิงปฏิบัติการทา Road Map สู่องค์กรที่เป็นเลิศ EdPEx

ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการ KM อบรมเชิงปฏิบัติการทา Road Map สู่องค์กรที่เป็นเลิศ EdPEx เม่อวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ให้
ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา EdPEx ให้เป็นไปในแนว
ปฏิบัติและทิศทางเดียวกันและสามารถนาไปปรับใช้ในการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx จนสามารถนาไปใช้ในการประเมินหน่วยงานของตนเองได้ โดยได้รับ
เกียรติจาก ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Marxan-Z Regional Training Workshop”

ศูนย์เรียนรู้การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (ICM) ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Partnership in
Environment Management in the Sea of East Asia (PEMSEA) และ Korea Maritime Institute (KMI) จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Marxan-Z
Regional Training Workshop” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี เพ่อเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานอ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมปฏิบัติการ “Marxan-Z Regional Training Workshop” ร่วมกับสมาชิก
จาก PEMSEA Learning centers เพ่อประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเคร่องมอที่จะนามาใช้ใน
การจัดการข้อมูลสาหรับการวางแผนการจัดการพ้นที่ชายฝั่งในระดับภูมิภาค โดยวิทยากรจาก KMI มีหน่วยงานทั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล
วิทยาเขตจันทบุรี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และเทศบาลเมองแสนสุข เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.เชาวน์
มณีวงศ์ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและต้อนรับผู้เข้าอบรม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

เม่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพ้นฐานและศูนย์เคร่องมอวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช้ชีวิต
ในคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพ่อให้นิสิตได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขาวิชา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยา ศาสตร์ กล่าว
ต้อนรับและแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนาทีมผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชา ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา รและบัณฑิตศึกษา
แนะนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษา และการลงทะเบียนเรียน ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมา ตรฐาน
การศึกษา แนะนาเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อ.ปริยา ปะบุญเรอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แนะนาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมด้วย

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เม่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่อให้บัณฑิตได้พบกับผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และได้ทราบถึงระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้รับ
เกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้ปฐมโอวาท ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
แนะนาการดาเนินงานของฝ่ายและทุนการศึกษา และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี แนะนาเกี่ยวกับการให้ทุนการศึก ษาและการ
ขอใช้เคร่องมอกลางของคณะในการทาผลงานวิจัย ทั้งนี้กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมต้อนรับด้วย

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ภารกิจผู้บริหาร

เดอนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๔

 ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนคณบดี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
(The 6th Burapha University International Conference 2017) วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมฮอริเดย์ อิน พัทยา จ.ชลบุรี
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้าให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่อกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ" วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณเขตปลอดร่มปลอดเตียง ทางลงเรอตรงข้ามโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง เทศบาลเมองแสนสุข มหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยสารพัดช่าง
ชลบุรี วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เทศบาลเมองแสนสุข จ.ชลบุรี
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมขับเคล่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ ครั้งที่ ๔ (ภาคตะวันออก) วันที่
๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคคงสกุล พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่อง “การใช้งาน
ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักคอมพิวเตอร์ จ.ชลบุรี
 อ.ปริยา ปะบุญเรอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
 ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนคณบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอานวยการภายใต้ความร่วมมอเพ่อการวิจัยและ
พัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันในประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เม่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
 ดร.ทรงวุฒิ ฉิมจินดา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมปฏิบัติงานเพ่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่า งประเทศ ครั้งที่ ๔๘ วันที่ ๑๖ –
๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
 ดร.เอกพงษ์ สุ วั ฒ นมาลา สั งกั ด ภาควิ ชาเคมี เข้ า ร่ ว มประชุ มวิ ชาดารและน าเสนอผลงานวิ ชาการ แบบ Poster Presentation เร่ อ ง “Utilization of
Powdered Activated Carbon as Adsorbent for Dye Removal from Treated Textile Wastewater” ในการประชุมระดับนานาชาติ The 4th AsiaPacific Conference on Engineering and Applied Science วันที่ ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
) ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมงานแถลงผลงานในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปี ของการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ









(องค์การมหาชน) (สทน.) วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ดร.วริน วิพิศมากูล สังกัดภาควิชาคริตศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติงานเพ่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดจากัดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม เป็น
โครงการความร่วมมอระหว่างสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดทาโครงการ เร่อง “ระบบ REP ใน
การนาไปใช้งานจริงในวงการธุรกิจลิสซิ่ง” ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริษัท เลิฟลิสซิ่ง จากัด กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทางานเชิงวิชาการเพ่อจัดทารายงานสถานการณ์มหาสมุทรและชายฝั่งแ ห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน Future Earth วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล พร้อมด้วย ดร.สามารถ สายอุต สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ และ ดร.วาสินี พงษ์ประยูร สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมปฏิบัติงานในงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ (The 6th Burapha University International Conference 2017) วันที่ ๒ – ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
โรงแรมฮอริเดย์ อิน พัทยา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น สังกัดภาควิชาเคมี และ ผศ.ดร.วิสาตรี คงเจริญสุนทร สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิชาการในงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ (The 6th Burapha University International Conference 2017) วันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมฮอริเดย์ อิน พัทยา จ.ชลบุรี
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ วันที่ ๓
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)

เดอนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๕

) ดร.ศนิ จิระสถิตย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรองรัตน์ ดร.สิริมา ชินสาร ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ ผศ.ดร.วิชมณี ยนยงพุทธกาล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์





















การอาหาร เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์
กรุงเทพฯ
อ.ปุญญิศา วัฒนะชัย สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนามาลา สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมคณะทางานเพ่อจัดทาหลักสูตรสะเต็มที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมนาเสนอผลงานวิจัยภายใต้ประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เร่อง
“ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่งคงทางทะเล” วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง สังกัดภาควิชาเคมี และ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่อประสานความร่วมมอกับประเทศใน
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง วันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนามาลา สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพ่อสรุปการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา และ รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ ๙ (9th RMUTNC) วันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมองทองธานี จ.นนทบุรี
ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงงานสะเต็มศึกษารอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท ๕ กรุงเทพฯ
ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วันที่
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ วันที่ ๑๐
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.สารัตน์ ศิลปวงษา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาหนังสอเรียน ม. ๕ และ ม. ๖ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์ พร้อมด้วย นายสงคราม คงเมอง และ น.ส.หัสชา ศรีจินดา สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมอบรมโครงการ “การเตรียมความพร้อม
เข้าร่วม พ.ร.บ. การจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” วันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 17th Flora of Thailand Conference วันที่ ๒๑ – ๒๕
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า กระบี่อ่าวนาง จ.กระบี่
ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Pre-Meeting ThaiTECT วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล
กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ พร้อมด้วย ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา สังกัดภาควิชาชีววิทยา และ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพ่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยน” วันที่ ๒๕ – ๒๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เว็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ดร.ภั ท ราวุ ธ ไทยพิ ชิตบู รพา สั งกั ด ภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้ า ร่ ว มประชุ มการพั ฒนานโยบายในการศึ ก ษาและแลกเปลี่ย นเรียนรู้ ภายใต้ แ ผนงานวิจัย
หัวข้อ “การพัฒนานโยบายการจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้นฐานระบบนิเวศ – สังคมภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีเพ่อความยั่งยนทางการประมงใน
พ้นที่อ่าวไทยตอนใน” วันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี
ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุม “NRCT – IOC/WESTPAC International Meeting on Marine Introduced Species
and Marine Debris in Coral Reefs” วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

เดอนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๖

 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานัก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่
๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
 รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นปรานสอบวิทยานิพนธ์ ของ Mr. Vo Van Chi นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รั บเชิญเป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ วันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา จ.พะเยา
 ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “สมุทรศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก” โดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) จัดกิจกรรมเสวนา “คุยกัน..ฉันวิทย์”
เพ่อสร้างความรู้ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในหัวข้อ “แผ่นน้าแข็งขั้วโลกละลายผลกระทบที่คุณอาจต้องเจอ” วันที่ ๙
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.ราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
 ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนามาลา สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่นักเรียนในห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
 ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเทา-ทอง บูรพาสระแก้ว สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๖
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในหัวข้อ เร่อง “ประสบการณ์การสารวจทางสมุทรศาสตร์ที่แอนตาร์คติกา” วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.บูรพา วข.สระแก้ว
จ.สระแก้ว
 ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา/ หน่วยงานเทียบเท่า ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มทร.รัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม
 อ.ประสาร อินทเจริญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่อการสารวจ
ทรัพยากร” วันที่ ๒๒ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) จ.ระยอง
 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ – ๒๗
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี จ.จันทบุรี
 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
 ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่
๒๘ – ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่
๒๙ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มรภ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคานวณหาขนาดตัวอย่างเพื่องานวิจัย”

หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU) ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่อง “การคานวณหาขนาดตัวอย่างเพ่องานวิจัย ”
ให้กับบุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพ่อเป็นแนวทางและได้รับความรู้การคานวณขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมและตรงตามหลักการทางสถิติ และสา มารถนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยของตนได้ เม่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง SD-402E อาคารสิรินธร โดย ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ ประธาน
หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU) เป็นวิทยากรบรรยาย
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๗

ปล่อยลูกปลาพันธุ์สัตว์น้าเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เม่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาควิชาวาริชศาสตร์ จัดโครงการปล่อยลูกปลาพันธุ์สัตว์น้าเพ่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน “การผลิตสัตว์น้ามอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
เพ่อกิจกรรมเฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” (๑๒ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมมอบ
พันธุ์สัตว์น้าให้กับเทศบาลเมองแสนสุข (ลูกปลากะพงขาว ๕๐,๐๐๐ ตัว และลูกกุ้งทะเล
๕๐,๐๐๐ ตัว) เพ่อให้ชุมชนตาบลแสนสุขได้ปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับนักเรียน NISC

เม่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพ้นฐานและศูนย์เคร่องมอวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร ในกิจกรรม Nairong International Students’
Conference เพ่อพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่อการส่อสาร พัฒนาด้านกระบวนการคิด กระบวนการทางานของนักเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และอยู่
ร่ ว มกั น ได้อ ย่างมี ความสุขบนพ้น ฐานความแตกต่า งทางวั ฒนธรรม ทั้ งนี้ ผศ.ดร.เพีย งพัก ตร์ สุ ข รั ก ษ์ อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ชาชี ว วิ ทยา คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ Biodiversity ด้วย

เสวนา “ร่วมด้วย ช่วยสีชัง แก้ปัญหาผลกระทบการขนถ่ายสินค้าเทกอง”

ศูนย์เรียนรู้การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (ICM) ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการเสวนาในหัวข้อ “ร่วมด้วย ช่วยสีชัง แก้ปัญหาผลกระทบ
การขนถ่ายสินค้าเทกอง” เม่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพ้นฐานและศูนย์เคร่องมอวิทยาศาสตร์ เพ่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ ได้เข้าใจถึงปัญหาและให้ความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการปรับปรุงการ
ดาเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนจากการขนถ่ายสินค้าบริเวณเกาะสีชังและอ่าวศรีราชา โดยมีผู้แทนจากกรมเจ้าท่าชลบุรี สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เทศบาลเกาะสีชัง สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตเกาะสีชัง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา และเทศบาลเมองแสนสุข ร่วมเสวนา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นประธานกล่าวเปิด และ รศ.เชาว์ มณีวงศ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการขนถ่ายสินค้าแบบเทกอง
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โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เม่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บริเวณ
โดยรอบอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมฐานของแต่ละภาควิชา การแสดงจากฝ่ายผู้นาเชียร์ ฝ่ายเชียร์ ฝ่ายสตรีทแดนซ์ ฝ่ายสันทนาการ และกิจกรรม
ผูกข้อมอให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รับเกียรติ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมคณะกรรมการกิจการนิสิต ร่วม
เป็นเกียรติผูกข้อมอ ทั้งนี้เพ่อเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ที่สามารถผ่านการคัดเลอกเข้ามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งทาให้นิสิต
ชั้นปีที่ ๑ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อบุคคลและสถานที่ ในคณะวิทยาศาสตร์ ที่สาคัญกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นเสมอนจุดเริ่มต้นในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ ด้วยกันเอง และระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ กับรุ่นพี่ในคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนอีกด้วย

โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

เม่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงพลศึกษา สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เพ่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รู้จักเพลงเชียร์ของคณะและมหาวิทยาลัยมากขึ้น อีกทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ปลูกฝังและ
เสริมสร้างความรักสามัคคี มีน้าใจ และเกิดความภาคภูมิใจในคณะ ได้รับเกียรติจาก อ.ปริยา ปะบุญเรอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน
กล่าวเปิด โดยมีกิจกรรมการแสดงจากรุ่นพี่ในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ สแตนเชียร์และผู้นาเชียร์ อเมริกันเชียร์ และสันทนาการ ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมด้วย

โครงการซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เม่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บริเวณหาด
วอนนภา เพ่ อ เป็ น การต้ อ นรั บ นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ ๑ และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ในหมู่ ค ณะระหว่ า งรุ่ น พี่ กั บ รุ่ น น้ อ งให้ เ กิ ด ความสนิ ท สนม ความสามั ค คี และเกิ ด
ความภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพ่อเป็นการสบสานประเพณีอันดีที่มีการปฏิบัติสบต่อกันมา โดยมีกิจกรรมลอดซุ้มซายน์ของรุ่นพี่ในแต่ละสาขาวิช า
คอยต้อนรับและร่วมทากิจกรรมกับน้องๆ ซึ่งตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง
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โครงการซายน์สักการะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

เม่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา หาดบางแสน และเขาสามมุข สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการซายน์สักการะ
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรู้จักสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้ง
เพ่อให้เกิดความสนิทสนม เกิดความสามัคคีกันระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้องและเกิดความภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาส ตร์ โดยมีกิจกรรมฐานสัมพันธ์ของรุ่นพี่
แต่ละสาขาวิชาร่วมทากิจกรรมกับน้องๆ ซึ่งตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน

สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ (ครั้งที่ ๙)

เม่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพ่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) ชั้น ๑ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก
ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธี ตลอดจนได้รับความร่วมมอเป็นอย่างดียิ่งจากบุคลากรมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ส่วนบรรณาธิการและที่ปรึกษา
หากต้องการเผยแพร่ข่าวสารเพ่อประชาสัมพันธ์ สามารถส่งข่าวได้ที่
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อนึ่งท่านสามารถติดตาม
จดหมายข่าวได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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