ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑๐ ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ | www.sci.buu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการบูรพาร้อยรวมดวงใจ น้อมราลึก “องค์พ่อหลวงภูมิพล”

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการบูรพาร้อยรวมดวงใจ น้อมราลึก “องค์พ่อหลวงภูมิพล” เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีและถวายความไว้อาลัยในช่วงเดือนแห่งพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการ
ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ โดยบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในเวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ร่วมบาเพ็ญประโยชน์ (จิตสาธารณะ) ทาความสะอาดสถานที่และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ณ คณะวิทยาศาสตร์ และเวลา ๑๗.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีบูรพาร้อย
รวมดวงใจ น้อมราลึก “องค์พ่อหลวงภูมิพล” ณ สนามกีฬาเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณบดีร่วมเสวนา "รวมพลคนวิทย์ หยุดวิกฤติข่าวลวง"

ในปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตประจาวัน ทุกคนมีความเป็นสื่ออยู่ในมือ มีอานาจในการสร้างข่าวจากคนๆ เดียว หรือกลุ่มคน
แล้วถูกแชร์ข่าวต่อไปในวงกว้าง ทาให้เกิดการดัดแปลงข่าวก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและการแชร์ข่าวที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นบ่อเกิดของปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข รองประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา) เข้าร่วมเปิดมุมมองทางความคิดกับเหล่ากูรูในแวดวงวิทยาศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ในหัวข้อ “รวมพลคนวิทย์ หยุดวิกฤติข่าวลวง” และร่วม
เสวนาในเรื่อง “รู้ทันข่าวลวง : มุมมองสื่อและนักวิชาการ” โดยมี คุณนิรันดร์ เยาวภาว์ บรรณาธิการ Manager Online ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคม
ผู ้ผ ลิต ข่า วออนไลน์ คุ ณ พี ร พล อนุ ต รโสตถิ์ ผู้ ผ ลิ ต และพิ ธี ก รรายการชั ว ร์ ก่ อ นแชร์ ส านั ก ข่ า วไทย อสมท. และ ดร.วรวรงค์ รั ก เรื อ งเดช อดี ต รองโฆษก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดาเนินการเสวนา ณ ห้อง ๘๐๑ อาคารจามจุรี ๑๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ขอขอบคุณ ภาพและข่าว: Manager Online (https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000106756)

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒

พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สาขาคณิตศาสตร์)

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กาหนดจัดโครงการโอ ลิมปิก
วิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ และเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าค่ายที่ ๒ โดยคณะวิทยาศาสตร์รับเป็น
ศูนย์อบรมในสาขาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๗-๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับนักเรียนและเปิดโครงการ
โดยมีอาจารย์ผู้ประสานงานสาขาวิชาและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย
ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการอบรมจะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในเดือน
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป

ภารกิจผู้บริหาร
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ และประชุม
สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเสวนาวิชาการ “รวมพลคนวิทย์ หยุดวิกฤตข่าวลวง” เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
 ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับนานาชาติสาหรับผู้ที่เคยได้รับทุนรัฐบาลเยอรมนี
German Academic Exchange Service (DAAD) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันที่ ๒๒ - ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
) ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน และ ดร.ภาณุพงศ์ บุญเพียร สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร “การยกระดับการจัดการพลังงานด้านมาตรฐาน







การจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 5006” วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนา “นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน”
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถานพักตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมย่อยด้านมลพิษทางทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ประจาเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๕, ๑๒ และ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
น.ส.หัสชา ศรีจินดา เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทาแผนและรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบบัญชี ๓ มิติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารสานักคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร พร้อมด้วย ดร.วิชญา กันบัว ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี ดร.จริยาวดี สุริยพันธ์ และ ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา สังกัดภาควิชา
วาริชศาสตร์ เข้าร่วมฟังผลเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับโจทก์ (สมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กจังหวัดระยอง) ในประเด็นการสารวจสภาพแวดล้อม ณ อ่าวระยอง
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศาลระยอง จ.ระยอง

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)

๓

) ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร และ ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ และ
ดาเนินการในส่วนการจัดบรรยายและเสวนางานด้านฟิสิกส์ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมนาเสนอโครงการและหารือแผนการดาเนินงานวิจัยปะการัง ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรุงเทพฯ
 นายชาติชาย มาลาพงษ์ และ น.ส.นพวรรณ ทับขัน เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง จานวน ๓
หลักสูตร ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ บริษัทเอจิเลต์ เทคโนโลยีส์ อาคาร อื้อจือ เหลียง เขตบางรัก กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับคณะ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ม.สวนดุสิต กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการและประเมินผลวิทยานิพนธ์ของ น.ส.สรัญญา จันทร์แตง นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 รศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายชัญณรงค์ สินภู่ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 ดร.จันทรา อินทนนท์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายปริญญา วงค์เทียนชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพันธุศาสตร์
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๔๕๒๑ ชั้น ๕ อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพ ฯ
 ดร.กรประภา กาญจนะ และ นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการวิจัยเรือ่ ง การศึกษาคุณภาพน้าจาก
ระบบระบายความร้อนและการเกิดฟองของโรงงานไฟฟ้าบางประกง วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๐๒ อาคารโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

แนะนาบุคลากร
ชื่อ-สกุล
ปฏิบัติงาน

น.ส.เบญจมาศ หนูสมแก้ว (เมย์)
ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

ชื่อ-สกุล
ปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล
ปฏิบัติงาน

น.ส.สุภารดา นวลจันทร์ (แอน)
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

น.ส.รัชดาภรณ์ อาจพงษ์ (ทราย)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

๔

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรม
วิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นิสิตได้รับทราบแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคน แนวทางการทาวิจัยในงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีอันตรายและเชื้อจุลินทรีย์
จริยธรรมในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบัณฑิตศึกษา บรรยายเรื่อง “การเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยและการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอเสนอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย” ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
ภาควิชาชีวเคมี บรรยายเรื่อง “การใช้สารเคมีอันตรายและการลดความเสี่ยงเพื่อสิ่งแวดล้อม” รศ.พรรณิภา ศิริเพิ่มพูล ภาควิชาจุลชีววิทยา บรรยายเรื่อง “การใช้
เชื้อจุลินทรีย์ในการทดลอง” ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร ภาควิชาวาริชศาสตร์ บรรยายเรื่อง “การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ” ดร.กาญจนา พิบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “จริยธรรมวิจัยในคน และแนวทางจริยธรรมการ
ทาวิจัยในคน” และ ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ บรรยายเรื่อง “จริยธรรมในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และข้อคานึงถึงเกี่ยวกับ
ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย”

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

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ผู้จัดทา
e-mail

:
:
:
:

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
scibuu.pr@gmail.com

