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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based education

ตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีแนวคิดมุ่งนวัตกรรม เน้นการพัฒนาบัณฑิตตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ตามแนวทาง Outcome-based education ส่งผลให้บัณฑิตได้งานทาในฐานการจ้างแรงงานที่สูงขึ้นได้ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based education เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้กับหัวหน้าภาควิชา กรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สนใจ เพื่อรับทรา บการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือสร้างหลักสูตรใหม่ตามแนวทาง Outcome-based education ซึ่งสอดคล้องกับการดาเนินการตาม AUN-QA criteria ได้รับเกียรติจาก
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดาเนินงานของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจาปี ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ครั้ งที่ ๕๐
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยมี ศ. (กิตติคุณ) ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานและมอบทุนฯ มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับรางวัล แบ่งตามประเภทดังนี้
ประเภทที่ ๑ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๑ และได้แต้มระดับเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ และผ่าน
การเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้แก่ Mr.Man Kota สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ประเภทที่ ๒ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ น.ส.กิติมา สิริวิบูลโกวิท สาขาวิชาเคมี, น.ส.กุหลาบทิพย์ โพธิ์ทอง สาขาวิชาวาริชศาสตร์,
น.ส.ณัชชา แดงประเสริฐ สาขาวิชาจุลชีววิทยา, น.ส.ณัฐชา นาคใจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร, นายรัฐพงษ์ ยอดสีมา สาขาวิชาสถิติ, น.ส.ศรุตา
จงงาม สาขาวิชาคณิตศาสตร์, น.ส.ศิรินทิพย์ เพชรโรจน์ สาขาวิชาชีววิทยา และ น.ส.หนึ่งฤทัย คาแดง สาขาวิชาชีวเคมี
ประเภทที่ ๓ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ น.ส.จันทิมา แตงทอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา, น.ส.เฉลิมขวัญ จันดี สาขาวิชา
เคมีศึกษา, น.ส.ธริดา ปิยะนันท์ สาขาวิชาเคมี, น.ส.นันท์นริญ พิสิฐรัชต์ สาชาวิชาฟิสิกส์ศึกษา, น.ส.นันทพร เหรียญเจริญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, น.ส.นิจรดา
ย๊ะหมื่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, น.ส.เนตรดาว สร้อยแสง สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา, นายปฏิญญา อ้นขวัญเมือง สาขาวิชาวาริชศาสตร์, น.ส.พจนา พจนวิชัยกุล
สาขาวิชาสถิติ, น.ส.พรสุดา กองคา สาขาวิชาคณิตศาสตร์, นายพลากร ขวัญสูงเนิน สาขาวิชาฟิสิกส์, น.ส.ภัฐชญา สิทธิสร สาขาวิชาสถิติ, นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์
สาขาวิชาเคมี, น.ส.สุพรรณิการ์ บุญจาเนียร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และ น.ส.อนุรา พลบจู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ร่วมโครงการ “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU QA-KM DAY)”

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

๒

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ของส่วนงาน ในโครงการ “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
(BUU QA-KM DAY)” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง UAD-202 และโถงชั้น ๒ หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิ ทยาลัยบูรพา โดยคณะ
วิทยาศาสตร์นาตัวอย่างการนาผลการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ แก้ปัญหาระบบไปรษณียภัณฑ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับความสะดวกและรับทราบข้อมูลของไปรษณีย ภัณฑ์ผ่านการแจ้งเตือนทางระบบสารสนเทศ หรือ E- mail รายบุคคล ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมระบบได้ที่
http://science.buu.ac.th/sci_post/ หรือสอบถามที่คุณรัฐกาล จันทรศร นักวิชาการศึกษา โทร. 0-3810-3157

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝ่ายกิจการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
ผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เรื่องราวโครงการพระราชดาริ โดยมีบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมรับชม ณ บริเวณมณฑลพิธีท้ องสนามหลวง
กรุงเทพฯ

ภารกิจผู้บริหาร
 ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมรับฟังประชุมวิชาการนานาชาติ : The 4th Business











Management International Conference 2017 (The 4th BMIC) วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Holiday Inn Pattaya จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึ กษาเพื่ อหารื อแนวทางในการขับเคลื่ อน มคอ. วันที่ ๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม 18B อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ (สสวท.) ครั้ งที่ ๒๐-๔/๒๕๖๐ วั น ที่ ๑๓ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้ อ งประชุ ม ศาสตราจารย์วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ า น
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมสัมมนา EdPEx200 รุ่นที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ รองประธานกรรมการหน่วย ICM เข้าร่วมประชุมสัมมนา
กาหนดแนวทางแก้ไ ขปัญหาในการทิ้ งขยะฯ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการทั พเรือภาคที่ ๑ ศูนย์ประสานงานปฏิบัติในการรั กษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
พันเอกอาทร ชนเห็นชอบ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่ วมโครงการเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อการทบทวนและดาเนิ นการปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา วันที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ภารกิจผู้บริหาร (ต่อ)

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

๓

 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

(EECI) วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ VISTEC: Vidyasirimedhi Institute of Science & Technology จ.ระยอง
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี น.ส.จิดาภา จิตประสงค์ สังกัดสานักงานคณบดี และนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ) วันที่ ๒๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์
ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
 ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์อาหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ และ ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วม








โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ International Fisheries Education Network (ASEAN-FEN) วันที่ ๗ - ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและร่วมทาวิจัยในหัวข้อ “The analysis of mooring current data for the
investigation of water hypoxia in coastal aquaculture area of Chonburi Province” วันที่ ๗ - ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เมือง Matsuyama
ประเทศญี่ปุ่น
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บารุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย น.ส.จันจิรา วงษ์ศรี นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เข้าร่วม
ประชุ ม The 7 th ASEAN+3 Heads of International Relation Meeting 2017 วั น ที่ ๑๒ - ๑๕ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ Ateneo de Manila
University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท และ ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เรื่อง Regional ICM Training of Trainers (TOT)
Workshop วันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เมือง Manila และ เมือง Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ดร.กุลนารี วงค์ราช สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ให้เข้าฝึกอบรม เรื่อง Development and validation of suprathermal electron profile determination วันที่
๒๐ พฤศจิกายน - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัย CEA Cadarache สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
 ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษา วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม SC 1218













คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วข.พัทลุง จ.พัทลุง
ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย และ ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมการอบรมความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Diagnostic เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวางแผนคณะทางานเพื่อจัดทากรอบวิจัย สาหรับโครงการบริการวิชาก าร วันที่ ๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ประจาเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐ วันที่ ๒, ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ วันที่ ๙, ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖, ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ และ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐ วันที่ ๓๐
พฤศจิกายน) ณ สานักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมนาเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ป่าชายเลนในพื้นที่
แนวถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ สู่การพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศอย่างยั่งยืนและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ.ระยอง
ผศ.ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมอบรมอาหารไทยยุค ๔.๐ จะรุ่งหรือจะร่วง? วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ดร.นิตยา ไชยเนตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริษัท มัลติแบกซ์ จากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี
อ.กฤชณัท เอื้ออังกูร สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง วันที่ ๖ - ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลงานของโครงการการลดการปลดปล่อยปรอทจากการเผาไหม้
ของโรงงานถ่านหินในประเทศไทย วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จ.ปทุมธานี
ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิชาการและเสวนาแนวทางร่วมอนุรักษ์แนวปะการังข้ามพรมแดนระหว่างไทย - เมียนมาร์
วันที่ ๗ - ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต
น.ส.นพวรรณ ทับขัน และ นายชาติชาย มาลาพงษ์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Agilent Infinity Series HPLC ChemStation Operation
วันที่ ๗ - ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริษัท Agilent Technologies อาคารอื้อจือเหลียง กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

๔

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
 อ.ประสาร อินทเจริญ และ ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจ



























ศึกษา” รุ่นที่ ๘ วันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องกรุงศรี ๑ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารพระจอมเกล้า สานักงานปลั ดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
ดร.กรประภา กาญจนะ และ นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการจัดการ
ของเสียของโรงงาน วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริษัท สุขสมบูรณ์ น้ามันปาล์ม จากัด จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.ศิริโฉม ทุง่ เก้า พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมาพร ทาไธสง ผศ.นิสา ไกรรักษ์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ดร.สิริมา ชินสาร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และ
ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล สังกัดภาควิชาชีววิทยา ร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ ๑
“การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐” วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร ๒๖) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มรภ.สวนสุนันทา กรุงเทพฯ
ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ และ ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมวางแผนกิจกรรมร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสารวจพื้นที่
ภาคสนามซึ่งสอดคล้องกับแผนงานวิจัย วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สานักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมศูนย์พันธุ์
ข้าวชุมชนในหมู่บ้าน บ้านเนินหินแร่ จ.นครนายก
ดร.สารัตน์ ศิลปวงษา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาหนังสือเรียน ม.๕ และ ม.๖ ในโครงการการพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุมสุขุมศรีธัญรัตน์ อาคารอานวยการ สสวท. กรุงเทพฯ
ดร.ทรงวุฒิ ฉิมจินดา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสกิ ส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปาเมอร์ลินบีช จ.ภูเก็ต
ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าชี้แจงข้อมูลแผนงานภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ทุนวิจัย วช. ปี ๖๒) วันที่
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเศรษฐกิจสีน้าเงิน (Blue Economy Forum 2017) ระหว่างวันที่
๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมภาควิชาพฤกศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ นายชาติชาย มาลาพงษ์
น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ น.ส.พรพรรณ สีลาผอง และ น.ส.ปาลิตา เอี่ยมหมดจด สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการในงานเทคโนโลยีเรือ
ในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท พร้อมด้วย รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธ์ชัย ดร.วันศุกร์ เสนานาญ นายเอกรัตน์ น้อยเพ็ง สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา และนิสิตภาควิชาวาริชศาสตร์ ศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับรายวิชา ๓๐๙๓๗๑ Aquaticulture วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเขต ๑ และขาวผ่องฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา
อ.นิวร ศรีคุณ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมอบรมโมดูลการเรียนรู้สาขายานยนต์ไฟฟ้า ในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้กับภาคอุตสาหกรรมใน เขต
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) วันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องฟอร์จูน ๑ - ๓ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
ดร.แวววลี โชคแสวงการ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการ “SYSTEMS BIOLOGY DAY” วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมสัมมนาพิเศษของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อนาความรู้ไปใช้ในการ
บริหารจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ดร.นิตยา ไชยเนตร พร้อมด้วย น.ส.อุษา กล้ าณรงค์ นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จ.ชลบุรี
ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร พร้อมด้วยนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่ อเพิ่มพูน
ทักษะความรู้ให้กับนิสิตสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานจริง วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จากัด จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ และ
น.ส.นพวรรณ ทับขัน สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ จ.จันทบุรี
ดร.อดิศร บูรณวงศ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ และ รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สังกัดภาควิชาเคมี
เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13th International on Ecomaterials 2017 (ICEM 13) วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center (KX) กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

๕

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
 ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร พร้อมด้วย นิสิตระดับปริญญาโท เข้าศึกษาดูงานและสาธิตการใช้เครื่อง Electronic nose









(E-nose) และ Electronic tongue (E-tongue) วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ.ปทุมธานี
ผศ.ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร พร้อมด้วย นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการความปลอดภัย
อาหาร วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรม จากัด กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง และ ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการ Chulalongkorn Drug Discovery and Drug Development
Research Center Presents: “Driving Drug Discovery and Drug Development through Academia, Public and Private Partnership” วั นที่ ๒๗ - ๒๙
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมการดาเนิน งานการจัดทาส่วนจัดแสดงนิทรรศการหอยในประเทศไทย วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายในการประชุมวิชาการช มรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๘ เรื่อง การไหลเวียนของกระแสน้าบริเวณแหล่งหญ้าทะเล อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ภายในโครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี จ.สระบุรี
ดร.กรประภา กาญจนะ พร้อมด้วย นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เยี่ยมชมและศึ กษาดูงานเพื่อ
เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิต วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จากัด จ.ชลบุรี

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง SC 1-303

อาคารวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
 รศ.ดร.สรายุ ธ เดชะปั ญ ญา สั ง กั ด ภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ เป็ น อาจารย์ พิ เ ศษ รายวิ ช า SCPY 591-595: Seminar I-V หั ว ข้ อ เรื่ อ ง Near-field matter-wave















interferometry: fundamentals and application. แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง PR 201
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เป็นวิทยากรพิเศษให้แก่นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักการประยุกต์ใช้ไบโอรีแอคเตอร์ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปรับปรุง
การผลิตกล้าเชื้อในระดับห้องปฏิบัติการและเรื่องการปรับปรุงการผลิตกล้าเชื้อยีสต์ในระดั บโรงงานต้นแบบและโรงงานผลิตจริง ให้กับบุคลากรฝ่ายผลิตของ
องค์การสุรา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาความเข้าใจการปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้าเชื้อยีสต์ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑
อาคารฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จ.ฉะเชิงเทรา
ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เป็นวิทยากรฝึกอบรม เรื่อง
เทคนิคในการผลิตกล้าเชื้อยีสต์เริ่มต้น การขยายขนาดการผลิ ตกล้าเชื้อในถังหมักขนาด ๕ ลิตร การติดตามการเจริญของกล้าเชื้อ การตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงของกล้าเชื้อในพารามิเตอร์ต่างๆ การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เทคนิคในการวิเคราะห์ผลการผลิตกล้าเชื้อในระดับปฏิบัติการ สอนการใช้งานถังหมัก
ขนาด ๕ ลิตร ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการเพาะเลี้ยง รวมไปจนถึงการดูแลรักษาถังหมักและความปลอดภัยในการใช้ถังหมัก ให้กับบุคลากรฝ่ายผลิตของ
องค์การสุรา วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้องประชุม ๑ อาคารฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จ.ฉะเชิงเทรา
ผศ.ดร.สุ ทิ น กิ่ ง ทอง สั ง กั ด ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา เป็ น อาจารย์ พิ เ ศษในรายวิ ช า KAGE 201: Natural Resources and Environment ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและทรัพยากรชายฝั่ง ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๒๒๑๑
อาคารเรียนรวม ม.มหิดล วข.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ดร.แวววลี โชคแสวงการ เป็ น วิ ท ยากรพิ เ ศษ เรื่ อ ง Mass Spectrometry ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สูต ร “BSE 503: Biophysical and
Advance Instrumental Principles” วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ VISTEC จ.ระยอง
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที่
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย สังกัดภาควิชาเคมี เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ น.ส.ดวงทิพย์ ลาวัณษ์เสถียร หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วันที่ ๑๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๑๕๒๖ อาคารมหามกุฏ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.การะเกด เทศศรี สังกัดภาควิชาเคมี เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ น.ส.วิชชุลดา อินจาปา หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วันที่
๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๑๒๒๕ อาคารมหามกุฏ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เป็นวิทยากรและกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณเงินราย ประจาปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องนริศรา อาคาร ๕ มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนาถ กรุงเทพฯ
ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบปากเปล่านิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

๖

ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง SD 502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณบดีและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานระบบการการจัดการการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๙ เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานการจัดทาระบบการลงทะเบียนส่งผลงาน โดยพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน ปัญหา และผลกระทบในการจัดการต่างๆ โดย
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะกรรมการการรับ
ลงทะเบียนส่งผลงานฯ ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดูงาน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูลงานวิจัย และการจัดทาวารสารอิเล็ กทรอนิกส์ของ
คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี คณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา นาเสนอระบบและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย

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

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ผู้จัดทา
e-mail

:
:
:
:

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

