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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนงานตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑-๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑-๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนงานตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อจัดทาแผนงานและกาหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีการดาเนินงานในทิศทางเดียวกัน มีการแบ่งแผนกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. การผลิต
บัณฑิต ๒. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบสูงต่อวงการวิชาการและสังคมที่เน้นการเชื่อมโยงกับศาสตร์ทางทะเล ๓. การบริการวิชาการ
เพื่อความมั่นคง มุ่งคั่ง และยั่งยืนของสังคม และ ๔. เป็นองค์กรมุ่งสู่ผลลัพธ์ (Outcome-based Organization) ที่รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
โดยมีคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสานักงานคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง SD-502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของคณะตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ โดยมี ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง
ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก และ อ.เจนวิทย์ นวลแสง กรรมการ มีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ ใช้บัณฑิต และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี เข้าร่วมชี้แจงและให้สัมภาษณ์ พร้อมทั้งนาคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจเยี่ยมชมสถานที่การเรียนการสอนของคณะ
และรับฟังสรุปผลการประเมิน

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

๒

โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้อง UAD-201 หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสทาความเคารพและมอบตัวเป็นศิษย์ต่ออาจารย์ รวมถึงสืบสานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่ โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรสาหรับสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ ในฐานะนักกิจกรรม ทั้งนี้มีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และกรรมการกิจการนิสิต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจาปี ๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์ มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดีในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้มอบทุน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง UAD-201 หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีทุนประเภทต่างๆ ดังนี้
๑. ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุด จานวน ๑๐ ทุน ได้แก่
- Mr.Man Kota
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
- น.ส.สุวนันท์ บริบูรณ์
สาขาวิชาเคมี
- นายจิรายุส จักรแก้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
- น.ส.รุ่งระวี กล้ากสิกรณ์
สาขาวิชาชีวเคมี
- น.ส.อินธุอร สุขเกษม
สาขาวิชาเคมี
- นายฤทธิกร พัฒนสิน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- นายกฤติพงศ์ จิตร์ประวัติ สาขาวิชาเคมี
- น.ส.จุฑาทิพย์ จุรุฑา
สาขาวิชาชีวเคมี
- น.ส.กนกวรรณ ศาลางาม สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- น.ส.จินตนา ธรรมลังกา
สาขาวิชาชีวเคมี
๒. ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓–๔ ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุด จานวน ๑๐ ทุน ได้แก่
- น.ส.พรปวีณ์ สุขพงษ์ไทย
ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาชีววิทยา
- นายธันชกร สุวรรณเจียรมณี
ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสถิติ
- น.ส.ณัฐชา ศรีจันทร์ทอง
ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
- น.ส.มัชฌิมา คมขา
ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
- น.ส.อาภาพรรณ ฉลองจันทร์
ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
- น.ส.เพ็ญทิชา สุขทรัพย์
ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
- น.ส.มาลีวัลย์ กวางแก้ว
ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- น.ส.ณัชชา เต็มนุช
ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเคมี
- น.ส.ภูวิรัตน์ โรจน์แก้ว
ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- น.ส.สุภัสสรา กิตติพิทยากุล
ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ทุนการศึกษาโครงการปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่มีผลการเรียนรวมของ๔ รายวิชา อยู่ในอันดับแรก และผู้ที่ได้ผลการเรียนอันดับ ๑
ในวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ดังนี้
๑. ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่มีผลการเรียนรวม จานวน ๔ รายวิชา ในอันดับแรก จานวน ๑ ทุน ได้แก่ น.ส.พรรณรายณ์ วิงวอน สาขาวิชาเคมี
๒. ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่ได้ผลการเรียนอันดับ ๑ ในวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
๒.๑ ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่ได้ผลการเรียนอันดับ ๑ ในวิชาคณิตศาสตร์ จานวน ๑ ทุน ได้แก่ น.ส.จิรัชญา ใจป้อ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๒.๒ ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่ได้ผลการเรียนอันดับ ๑ ในวิชาเคมี
จานวน ๑ ทุน ได้แก่ น.ส.กรรณิกา ถนอมศิริ สาขาวิชาเคมี
๒.๓ ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่ได้ผลการเรียนอันดับ ๑ ในวิชาฟิสิกส์
จานวน ๑ ทุน ได้แก่ นายดนุพล เผือกวัฒนะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๒.๔ ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตที่ได้ผลการเรียนอันดับ ๑ ในวิชาชีววิทยา จานวน ๑ ทุน ได้แก่ น.ส.มาริสา เดื่อไพร สาขาวิชาวาริชศาสตร์
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ภารกิจผู้บริหาร

เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

๓

 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนงานตาม (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ วันที่ ๑ - ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา
 ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมนาเสนอผลการ
ดาเนินงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการ GLOBE ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๔ - ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Performance Excellence Journey’s Practical Guide” วันที่
๗-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
 ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิจัยที่ประชุมวิชาการ RSS 2017 International conference วันที่ ๒ – ๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ University of Strathclyde เมือง Glasgow สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
 ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเข้าร่วมเพื่อเจรจาและนาเสนอผลงานวิจัย และร่วมอภิปรายความก้าวหน้าของความร่วมมือในโครงการ
Natural products drug discovery for diseases of the elderly ด้วยทุน NSFC (National Natural Science Foundation of China) และ TRF (The
Thailand Research Fund) วั น ที่ ๕ – ๙ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Science, Chengdu
สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บารุง สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาดูงานการจัดประชุม หรือสัมมนา และแนะนาสถานที่ดูงาน
รวมถึงแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ ๗ – ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เมืองปูซานและกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง “Aptamer functionalized DNA nanosphear
as a targeted drug delivery system” ในการประชุ ม วิ ชาการระดั บ นานาชาติ The 76th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association
วันที่ ๒๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
) ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.











๒๕๖๐ ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๐
วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา และ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมชมงานและประชุมวิชาการในงาน Thailand Lab
International 2017 วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
รศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์ สังกัดภาควิชาชี ววิทยา เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึก ษา ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เซอร์เจมส์ รีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับ จ.สระบุรี
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทางานด้านสัตว์ทะเลมีพิษและมลพิษทางทะเล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมปะการัง สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐
วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดาเนินงานโครงงานสะเต็มศึกษา วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
รอแยลเบญจา กรุงเทพฯ
ดร.อภิญญา นวคุณ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมงานแถลงข่าวและนาเสนอผลการศึกษา เรื่อง “สารปรอทในปลาและร่างกายมนุษย์ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม
และโรงไฟฟ้าของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐” ร่วมกับสมาคมอาร์นิก้า จากสหรัฐเช็ก (Arnika Association) และเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อกาจัด
สารพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม (International POPs Elimination Network: IPEN) วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐ วันที่
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)

๔

) ดร.แวววลี โชคแสวงการ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมสัมมนา THAILAND BRUKER DAY 2017 เรื่อง “BRUKER LATEST INNOVATIONS, FOR RESEARCH






AND ROUTINE” วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาแก้ปัญหาการทิ้งขยะและการปล่อยของเสียจากเรือสินค้าลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสีชัง
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เคปราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี และ นายสาธิต เชี่ยวชาญ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบัน ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ
ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) และนาสู่การปฏิบัติที่
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท และ ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัด ภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์มหาสมุทรและ
ชายฝั่งแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราบาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล และ ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าฟังบรรยายและชมการสาธิตการใช้เครื่อง Confocal scanning
laser microscopy ณ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จากัด และเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้เครื่อง NIR ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทาลาย วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมณ์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “แม่พิมพ์ฉีดและการฉีดขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ :
พลาสติกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี
 ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์สาหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ วันที่ ๗, ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ชนิฎา วุฒิชัยรังสรรค์ หลักสูตรปริญญาโท สาขา
ชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร กิจกรรมย่อยที่ ๓ ประจาการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี จ.จันทบุรี
 ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา NST 602 Fabrication and Characterization วันที่ ๑๘
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
 ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดผลการวิจัยด้านสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณแอนโทไซยานิน
ในผลิตภัณฑ์ข้าวของจังหวัดอุดรธานี ให้กับนักศึกษาและชุมชน วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าว
อินทรีย์บ้านหันทา ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่
๒๕-๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ระบบ CUPT QA วันที่
๒๕-๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา จ.พะเยา
 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ และ ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

แนะนาบุคลากรใหม่

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
สังกัด
ประวัติการศึกษา

น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ
นักวิทยาศาสตร์
สานักงานคณบดี
วท.บ. (วาริชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

๕

งานเกษียณอายุราชการ ต้อนรับบุคลากรใหม่ และบุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ ประจาปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ทัศนา การ์เด้น คลับ คณะวิทยาศาสตร์จัด "งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ต้อนรับบุคลากรใหม่ และบุคลากร
กลับจากลาศึกษาต่อ ประจาปี ๒๕๖๐" ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จานวน ๑ ท่าน ได้แก่ นางศิวไลซ์ คนฉลาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
สังกัดสานักงานคณบดี บุคลากรใหม่ จานวน ๑๐ ท่าน แบ่งเป็นบุคลากรสายการสอน จานวน ๔ ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย สังกัดภาควิชาชีวเคมี ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ดร.ธีร นันท์ นงค์นวล สังกัด
ภาควิชาเคมี บุคลากรสายสนับสนุน จานวน ๖ ท่าน ได้แก่ นายธวัชชัย ยอดยิ่ง น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์ นายสรายุทธ เวชสิทธิ์ นายณัฐวุฒิ จาริยะศิลป์ น.ส.นันทิกานต์
มงคลนรกิจ และ น.ส.เบญจมาศ หนูสมแก้ว สานักงานคณบดี บุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ จานวน ๒ ท่าน ได้แก่ อ.ประสาร อินทเจริญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
และ อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีบุคลากรที่
เกษียณอายุไปแล้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณด้วย
ภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงจากผู้บริหาร บุคลากรสายการสอนและสายสนับสนุน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นและ
เป็นกันเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เกษียณอายุที่ได้ทางานให้กับคณะจนถึงวันที่ได้เกษียณอายุราชการ และแสดงการต้อนรับบุคลากรใ หม่ที่เข้ามาทางานใน
คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทางาน ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางานในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

ร่วมงาน “เกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๐”

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมและมอบของที่ระลึกงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจาปี ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยบูรพา
จัดให้กับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อแสดง
มุทิตาจิตและแสดงความขอบคุณต่อผู้ เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์มีผู้เกษียณฯ จานวน ๑ ท่าน คือ คุณศิวไลซ์ คนฉลาด เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปชานาญการพิเศษ สังกัดสานักงานคณบดี ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิ ทยาลัยบูรพา เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณฯ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ส่วนบรรณาธิการและที่ปรึกษา
หากต้องการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ สามารถส่งข่าวได้ที่
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อนึ่งท่านสามารถติดตาม
จดหมายข่าวได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
โทร. ๐-๓๘๑๐-๓๐๑๑ แฟกซ์ ๐-๓๘๓๙-๓๔๙๖
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