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อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ และห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จัด
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมการทากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดยช่วงเช้า จัดพิธี สง์์และถวาย
สัง์ทาน มี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมทาบุญโดยพร้อมเพรียงกัน ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม
สัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ประกาศแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

เมื่อ วัน พุธ ที่ ๒๐ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่า ยบริห ารยุท ธศาสตร์แ ละมาตรฐานการศึก ษา คณะวิท ยาศาสตร์ จัด โครงการประกาศแผนยุท ธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยทีมผู้บริหารคณะฯ
ได้นาเสนอแผนกลยุทธ์ แผนงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯ และโครงการตามแผนงานสาหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสื่อสารให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้
รับทราบแนวทางการดาเนินงาน และร่วมกันบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศต่อไป
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ ๘

เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ ๘ โดยเป็นการปฐมนิเทศและฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม รวม ๖ สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรม ดี วารี
จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ซึ่งบรรจุใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ทั้ง ๖ สถาบัน ได้รับการอบรม และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การวิจัยและการสร้างเครือข่ายการวิจัย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
กิ จ กรรมของกลุ่ ม คณาจารย์ ได้ แ ก่ การเสวนา Experience Sharing: Entrepreneurship Education และ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง
Entrepreneurship Education โดย ดร.มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย
กิจกรรมของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดทามาตรฐานห้องปฏิบัติการ/ ห้องวิจัย โดย ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายช่วงเช้า ช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ดีของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง ประธานที่ประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) กล่าวเปิด
โครงการ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงาน

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ และวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (Thailand Scientific Equipment Center Network : TSEN) รวม ๑๖ หน่วยงาน เพื่อประชุมสมาชิกเครือข่ายฯ แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริการจัดการห้องปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการวิจัย ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่ายฯ ณ ห้ องประชุม ๙๐๓
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการประชุมดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบไปด้วย เยี่ยมชมหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ การ
บรรยาย “บทบาทของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมเอกชน” โดย คุณกันตา เขียวแสง นักวิจัย ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยี
เชื้อเพลิงทางเลือก บริษัท ปตท. (มหาชน) จากัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด สาขาฉะเชิงเทรา และการประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุนันทา โอสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
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ภารกิจผู้บริหาร (ต่อ)
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 คณบดีมอบ ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย







วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพันเอกอาทรชนเห็นชอบ อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสต ร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕-๑๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และ น.ส.ศรัณยา
ภู่วนิช สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียนกัมพูชา สาหรับศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๑๕ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภ าพ
คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา – งาม ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการขยายบทบาทสานักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาคประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัลครูส พัทยา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ "วันตากสินมหาราช" วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
 ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย PEMSEA วันที่ ๓ - ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 ผศ.ดร.การะเกด เทศศรี สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการ 1st Singapore ECS International Symposium on Energy Materials 2017 วันที่ ๔ - ๘

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
 ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร ดร.วิชญา กันบัว และ รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร สังกัดภาควิชา
















วาริชศาสตร์ เข้าร่วมนาเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมหารือกับผู้แทนหน่วยงานฝึกอบรมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขา
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคารพระจอมเกล้า สานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ พร้อมด้วย นายสุชา มั่นคงสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดาเนินงานโครงการตรวจเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และวางแผนร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและบริษัทผู้รับ
สัมปทานสาหรับการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯ
ดร.วาสินี พงษ์ประยูร สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมอบรม International Workshop on Climate-Ready Crops วันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
Auditorium ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล พร้อมด้วย ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร น.ส.อนุสรา พลบจู และ น.ส.ปณิดา ชัยปัน
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร นาเสนอรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ โครงการวิจัย “การทดแทนใบตองด้วยฟิล์มบริโภคได้เพื่อการ
ส่งออกข้าวต้มมัด” ในชุดโครงการ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower กรุงเทพฯ
ดร.สามารถ สายอุต สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดบรรจุ
หลอด” วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย ๓ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ
ดร.อดิ ศ ร บู ร ณวงศ์ พร้ อ มด้ ว ย ผศ.ดร.นิ รั น ดร์ วิ ทิ ต อนั น ต์ สั งกั ด ภาควิ ชาฟิ สิ ก ส์ เข้ า ร่ ว มน าเสนอผลงานวิ จั ยในการประชุ ม วิ ชาการระดั บ นานาชาติ
International conference on science and technology วันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.ราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
อ.เสาวรส ศรีสุข สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต จานวน ๗๕ คน เข้าร่วมโครงการนานิสิตและบุคลากรชมพระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙
วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
ดร.วาสินี พงษ์ประยูร สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมอบรม “The 2nd International SiMPC Workshop: Metabolomics and Beyond” วันที่ ๑๒ - ๒๒
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กรุงเทพฯ
ดร.วรนพ สุขภารังษี สังกัดภาควิชาชีววิทยา พร้อมด้วย น.ส.ธันยาพร บุญเขียว น.ส.รุ่งนภา บุตรศรี และ นายณัฐกรณ์ สุบรรณ ณ อยุธยา นิสิตระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ ๓๘ วันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารมหาวชิรุณหิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๔

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
 ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐



















วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารพระจอมเกล้า สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง และ ดร.อภิญญา นวคุณ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล และ ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร พร้อมด้วย น.ส.ปณิดา ชัยปัน นิสิตระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมฟังงานวิจัยเรื่อง “การทดแทนใบตองด้วยฟิล์มบริโภคได้เพื่อการส่งออกข้าวต้มมัด” วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมาพร ทาไธสง ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง ผศ.ดร.ศิริโฉม ทุ่งเก้า สังกัด
ภาควิชาจุลชีววิทยา และ ผศ.ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราไพพรรณี
ครั้งที่ ๑๑ และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มรภ.ราไพพรรณี จ.จันทบุรี
ดร.วันศุกร์ เสนานาญ และ ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทางานเชิงวิชาการเพื่อจัดทารายงานสถานการณ์ชายฝั่ง
และมหาสมุทรแห่งชาติ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมธีระพันธุมวนิช สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรุงเทพฯ
น.ส.นพวรรณ ทับขัน และ นายชาติชาย มาลาพงษ์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ Agilent Infinity
Series HPLC Maintenance & Troubleshooting วันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริษัท Agilent Technologies อาคารอือ้ จื่อเหลียง กรุงเทพฯ
ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ - ๒๒
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม ดร.บารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ ดร.พัชรี วงษ์เกษม
ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ และ ผศ.ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลงานทางวิชาการภาควิชาคณิตศาสตร์
วันที่ ๒๑ - ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ Classic Kameo Rayong Hotel and Service Apartment จ.ระยอง
ดร.ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร สังกัดภาควิชาชีวิทยา พร้อมด้วยนิสิตสาขาชีววิทยาเข้าศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วันที่ ๒๑ - ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จ.เชียงใหม่
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมสัมมนา เรื่องการจัดการความปลอดภัยอาหารเพื่อใช้งานจริงในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม วันที่ ๒๒
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพรอมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ National Inception Workshop on
SDS-SEA วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมปะการัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ผศ.ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง สังกัดภาควิชาเคมี เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.เฟื่องฟ้า เหลาเพียร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี







วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.วรัญญา บินอานัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เป็นวิทยากรพิเศษให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วันที่ ๑๔ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สังกัดภาควิชาเคมี เป็นประธานกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ของ นายฐิติเทพ เต่าทอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา และ ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น สังกัด
ภาควิชาเคมี เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาการจัดทาข้อสอบกลางภาค กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เป็นกรรมการประเมินความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ ของ นายจิงเหยาะ แซ่ล้อ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
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อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ต่อ)
 ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค สังกัดภาควิชาเคมี เป็นกรรมการพิจารณาประเมินหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.มาริสา ว่องกิตติสิน หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโพลิเมอร์ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.สมถวิล จริ ต ควร สั งกัด ภาควิชาวาริชศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การปรั บเกณฑ์ประเมินงานประกันคุณภาพและจัดการความรู้ของ
หน่วยงานสนับสนุนที่ดี” วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
 ดร.จันทรา อินทนนท์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ของ น.ส.อรจิรา ประคองชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เป็นวิทยากรพิเศษให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อดิศร บูรณวงศ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation
Award จากการนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of Deposition Time on Crystal Structure and Properties of
Reactive DC Magnetron Sputtered CrN Thin Films” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th International
Conference on Ecomaterials (ICEM13) วันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

ต้อนรับคณะเทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดูงานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม SD 502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา และนางปัณฑรีย์ ชื่นศิริ นักวิชาการศึกษา นาเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวทางการเตรียมเอกสารและระบบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการอบรม A New Approach to Natural Products Research

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรม A New Approach to Natural
Products Research: Flavonoid Biotransformation by Human Intestinal Bacteria ให้กับคณาจารย์และนิสิตผู้สนใจ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD 117) อาคารสิรนิ ธร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเชิญ Professor JAEHONG HAN (ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
จาก Department of Plant Biotechnology, Chung-Ang University, Korea เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยและถ่ายทอดความรู้
ทางด้านฟลาโวนอยด์ และเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ A New Approach to Natural Products Research: Flavonoid Biotransformation by Human Intestinal
Bacteria ที่ดียิ่งขึ้น
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โครงการบ่มเพาะการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education

ตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีแนวคิดมุ่งนวัตกรรม เน้นการพัฒนาบัณฑิตตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ตามแนวทาง Outcome-based education ส่งผลให้บัณฑิตได้งานทาในฐานการจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จึงจัดโครงการบ่มเพาะ
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education ให้กับหัวหน้าภาควิชา กรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สนใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ตามแนวทาง Outcome-Based Education ได้รับเกียรติจาก ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE การทา Workshop และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ ระหว่างวันที่ ๓-๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD 117) อาคารสิรินธร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Globe Train-The-Trainer Workshop

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Globe Train-The-Trainer Workshop ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่ออบรมครู อาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้าใจหลักวิธีการเนินการ วิธีการเก็บข้อมูล
วิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานโครงการ Globe ในการเก็บข้อมูล ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ดิน น้า บรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน/ สิ่งมีชีวิต
สาหรับการเป็นวิทยากร (Trainer) อีกทั้งเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ปร ะธานกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวเปิดงาน ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

http://marine.buu.ac.th/
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ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ ห้อง SD 105 อาคารสิรินธร เพื่อให้บัณฑิตได้พบกับผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และได้ทราบถึงระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเรีย นการสอน โดยได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้ปฐมโอวาท ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะ นา
การดาเนินงานของฝ่ายและทุนการศึกษา ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึก ษา แนะนาเรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิต
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และ น.ส.ศรัณญา ภู่วาณิช เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แนะนาเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้อาจารย์ที่ประจาหลักสูตรร่วมต้อนรับด้วย

“ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมื่อวันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์”
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ เรื่อง “แสงและทัศนูปกรณ์” และ “การสกัดดีเอ็นเอจากผักผลไม้” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะใน
ภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริงที่สามารถนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน รวมถึ งเพิ่มพูนและ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกี ยรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน
และต้อนรับคณะครูและนักเรียน

“ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์”
โรงเรียนสุโขทัยวิ ทยาคม ให้กับนักเรียนมัธยมศึ กษาปี ที่ ๔-๖ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้ นฐานและศู นย์ เครื่ องมื อวิ ทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง ที่สามารถนาความรู้และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางทะเลจริง โดยมีกิจกรรมการทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา สารวจและเก็บตัวอย่างน้าทะเลมาทาการทาลอง ณ บริเวณหาดบางแสน การบรรยายพิเศษ โดย ดร.วิชญา กันบัว ภาควิชาวาริชศาสตร์
และกิจกรรมในห้องปฏิบัติการจากน้าทะเลที่เก็บตัวอย่างมา พร้อมสรุปผลและอภิปราย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ กล่าว
ต้อนรับและเปิดโครงการ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

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

เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ผู้จัดทา
e-mail

:
:
:
:

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