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มิติใหม่หอการค้าชลบุรี สู่เวทีความร่วมมือทุกภาคส่วน และ ๗ ผลงานนวัตกรรมภายใต้การ MOU กับมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดชลบุรี จัดการประชุม “มิติใหม่หอการค้าชลบุรี สู่เวทีความร่วมมือทุกภาคส่วน และ ๗ ผลงาน
นวัตกรรมภายใต้การ MOU กับมหาวิทยาลัยบูรพา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นความร่วมมือกันสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเน้นพัฒนาความรู้สู่ท้องถิ่นและชุมชน โดยเฉพาะงานวิจัย
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี อีกทั้งเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ การวิจัย ศาสตร์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตส าหกรรมไทย
(iTAP) เข้ามามีบทบาทในการนาเสนอทุนวิจัย และมุ่งเป้าให้มีการจับคู่การวิจัยระหว่างนักวิชาการ แหล่งทุน และผู้ประกอบการอีกด้วย
โดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม คุณสุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี
กล่าวรายงานพันธกิจของหอการค้าจังหวัดชลบุรี คุณธีรินทร์ ธัญญวัฒกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชลบุรี แถลงนโยบายของหอการค้าจังหวัดชลบุรี และความร่วมมือที่จะ
เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๑ คุณไกรสร ฉัตรเลขวนิช ประธาน YEC จังหวัดชลบุรี รายงานโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นและความก้าวหน้าของการ MOU กับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้น ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ ตัวแทนนักวิจัย อ.นิวร ศรีคุณ ตัวแทนนักวิจัย
คุณอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม รองประธานหอการค้า จังหวัดชลบุรี คุณธีรพงษ์ ภาคภพ รองเลขาธิการหอการค้า จังหวัดชลบุรี และ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเสวนา “ก้าวต่อไป ในการ
พัฒนานวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์" โดยมีคุณวัสสาน์ สารพานิช เป็นผู้ดาเนินรายการ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มุมสนทนา
ระหว่างนักวิชาการและผู้ประกอบการ เพื่อหารือแก้ไขปัญหาสู่การพัฒนาธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานวิจัย (โรงงานต้นแบบวิศวกรรมชีวเคมี)
เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบริษัท มัลติแบกซ์ จากัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือสามฝ่ายเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพิธีเปิดโรงงานต้นแบบวิศวกรรมชีวเคมี ภายใต้โครงการ
“การขยายขนาดการผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียที่ระดับโรงงานต้นแบบและการสร้างถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด
๕,๐๐๐ ลิ ตร” ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบั ติการพื้ น ฐานและศู นย์เครื่ องมื อวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงนาม
บันทึกข้อตกลงร่วมกับ รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.พิสุทธิ์ เลิศวิไล
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลติแบกซ์ จากัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ,
น.ส.อุไร เชื้อเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, น.ส.อัญชสา
กาจายกิติกุล ผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มัลติแบกซ์ จากัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ภายในพิธี
ลงนาม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ
รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ หัวหน้าสานักงานประสานงานโครงการวิจัย สพภ.-วช. กล่าวรายงาน ศ.นพ.สิริฤกษ์
ทรงวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวแสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมในพิธีลงนาม ทั้งนี้
มีการนาเสนอผลงานโครงการ “การขยายขนาดการผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียที่ระดับโรงงานต้นแบบและ
การสร้างถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร” โดย ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย และ
ทั้งหมดเข้าเยี่ยมชมและร่วมพิธีเปิดโรงงานต้นแบบวิศวกรรมชีวเคมี ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการขยายการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยศูนย์เรียนรู้การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ (ICM) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และหุ้นส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะวันออก (PEMSEA) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการขยายการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย” โดยมีหน่วยงานทั้งจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า กรมประมง การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย PEMSEA ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการหารือร่วมกัน เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติงาน จัดตั้งหน่วย
ประสานงานในพื้นที่ระดับจังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทาง
ทะเล ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่
ทะเลเอเชียตะวันออก และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม Sea Horse โรงแรมแคนทารี เบย์
จังหวัดระยอง ได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ สุขสด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ ดร.ธนา ยิ่งเจริญ ผู้อานวยการสานักอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๖๐” กิจกรรมที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันงานประกัน ๖๐” กิจกรรมที่ ๑ : การชี้แจงข้อมูลที่คณะจัดเก็บเพื่อประกอบการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ของหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมการจัดเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลในด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และอื่นๆ เพื่อประกอบการสังเคราะห์การดาเนินงานทั้งระดับหลักสู ตรและระดับคณะ
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยคณบดีและรองคณบดีฝ่ายต่างๆ บรรยายชี้แจงการเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ

โครงการบ่มเพาะการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education

ตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีแนวคิดมุ่งนวัตกรรม เน้นการพัฒนาบัณฑิตตาม
ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน ตามแนวทาง Outcome-based education ส่ งผลให้ บั ณ ฑิต ได้ งานท าในฐานการจ้ า งแรงงานที่ สู งขึ้ น ฝ่ า ยวิ ชาการและ
บัณฑิตศึกษา จึงจัดโครงการบ่มเพาะการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education ให้กับหัวหน้าภาควิชา กรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณาจารย์ผู้สนใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุ งหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ตามแนวทาง Outcome-Based
Education ได้รับเกียรติจาก ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE การทา
Workshop และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ระหว่างวันที่ ๓-๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD 117) อาคารสิรินธร
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ภารกิจผู้บริหาร
 ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑















ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบ ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอานวยการการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ครั้งที่ ๖ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าประชุมร่วมกับสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับงานวิจัย วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อุทยานนวัตกรรมรังสรรค์อวกาศ Space Inspirium อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุง มคอ.๑ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร และ น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ สังกัดสานักงาน
คณบดี ดาเนินการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์เชิงรุก วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดระยอง
อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายรัฐกาล จันทรศร ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว และ น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร
สังกัดสานักงานคณบดี ดาเนินการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์เชิงรุก วันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดปราจีนบุรี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้ามุทิตาจิตและสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ สอวน. วันที่ ๑๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเกียรติในพิธีเปิดและเข้าร่วมประชุมโครงการขยายการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ แคนทารี เบย์ โฮเทล จ.ระยอง
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเสนอวิสัยทัศน์ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่า ยการคลังและทรัพย์สิน เข้าร่วมอบรม “กฎหมายและระเบียบสาหรับงานการคลัง รุ่นที่ ๖” วันที่ ๒๖ – ๒๗
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
น.ส.เกศวลี อุดมเวช สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา นายรัฐกาล จันทรศร น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ สังกัดสานักงานคณบดี และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
จานวน ๗๐ คน เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๗ วันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยอง
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยอง
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ "CWIE กับการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับ
Thailand 4.0" วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์
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ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
 รศ.ดร.กิด าการ สายธนู และ ผศ.ปรี ย ารั ต น์ นาคสุว รรณ์ สัง กัด ภาควิ ชาคณิต ศาสตร์ เข้ าร่ ว มโครงการสัม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก าร Professional Non-life



























Insurance Camp ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔ - ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซค์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพฯ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร และ ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอานวยการ การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะทางานจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ ๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สังกัดภาควิชาเคมี พร้อมด้วย ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ และ ดร.สมชาติ แม่นปืน สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุม “การ
ประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ ๑๗ (TRF-OHEC Annual Congress 2018 (TOAC 2018)) วันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ
โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอา บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
ดร.วาสินี พงษ์ประยูร สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุม Foods for Health Conference Celebrating the 100th Anniversiry of UMass Food
Science วันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม โนโวเทลกรุงเทพ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๒ (ตรวจการจ้างงวดที่ ๓) โครงการจ้างศึกษาสารวจ
ออกแบบปรับปรุงร่องน้า และบริเวณพื้นที่จอดเรือท่าเรือจุกเสม็ด วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.วิ สาตรี คงเจริ ญสุนทร สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมเพื่ อนาเสนอโครงการวิจั ยและตอบข้อซั กถามของคณะผู้ทรงคุณวุ ฒิเพื่ อพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยกลุ่ม เรื่อง สมุนไพร อาหารเสริมและสปา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(สวก.) กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมการสัมมนาประชาสัมพันธ์หลักสูตร Train the Trainer ISO14000:2015 วันที่
๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจ้าพระยาพาร์ค กรุงเทพฯ
ดร.วรนพ สุขภารังษี สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมระดับนานาชาติ 44th International
Embryo Technology Society (IETS) annual conference 2018 วันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม แชงกรี-ลากรุงเทพ กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และ ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การสื่อสารวิทยาศาสตร์สาหรับทูตวิทยาศาสตร์: เทคนิคการสื่อสารและการให้สัมภาษณ์” รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๕ - ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
นางจันทนีย์ บุญมามีพูล และ น.ส.พรพรรณ สีลาผอง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “Electron Microscope Seminar
and Workshop” วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท พร้อมด้วย ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี และ ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ National Inception Workshop on SDS-SEA วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ
ดร.สมชาติ แม่นปืน พร้อมด้วย ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ ดร.แวววลี โชคแสวงการ สังกัดภาควิชาชีวเคมี และนายรัฐกาล จันทรศร สังกัดสานักงานคณบดี
เข้าแนะนาหลักสูตรและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชลราษฎรอารุง จ.ชลบุรี
อ.กฤชณัท เอื้ออังกูร สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง “เพิ่มศักยภาพนักวิจัยไทยให้ทางานร่วมกับอุตสาหกรรม” วันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี เข้าประชุมตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับเครื่องมือวัด วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กรุงเทพฯ
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม International Conference on Innovation of
Functional Food in Asia (IFFA 2018) วันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.พะเยา จ.พะเยา
ดร.วันศุกร์ เสนานาญ พร้อมด้วย ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ และ น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ
สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การขยายการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออก” วันที่ ๒๒ - ๒๔
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Kantary Bay จ.ระยอง
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมสัมมนาวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ และประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
อ.นิวร ศรีคุณ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม Pitching ครั้งที่ 3 “Smart innovation … Smart Big data เทคโนโลยีเพื่อการเมือง” โครงการ Smart
City Startup Development ภายใต้ “โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0” วันที่
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องสตูดิโอ โรงละครเคแบงค์ สยามพระพิฆเนศวร สยามสแควร์ วัน กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

๕

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
 ดร.วาสินี พงษ์ประยูร สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Plant Foctory วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน









วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้ภาคอุตสาหกรรม ประจาปี ๒๕๖๑ (Talent Mobility) วันที่ ๒๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ องค์การสุรา จ.ฉะเชิงเทรา
น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ และ นายชาติชาย มาลาพงษ์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุม เรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์ TSEN วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ รอบมหกรรม วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มทร.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ และ ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการเกษตร
ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ และ น.ส.อรอุมา เปลี่ยนศรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมพิธีลงนามและมอบเกียรติบัตรแก่
ผู้รับทุนแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ดร.กรประภา กาญจนะ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการจัดประชุม ทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๖ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
อ.กฤชณัท เอื้ออังกูร สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า “Train the Trainers” วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ
โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 ดร.ทรงวุฒิ ฉิมจินดา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาค










ตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก
อ.ชัยณรงค์ แต้พานิช และ อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ วันที่ ๓ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก
ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เป็นวิทยากรพิเศษให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - ๖ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺิ จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ น.ส.นิตยา รวดเร็ว หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเวศวิทยา (นานาชาติ) สังกัดภาควิชาชีววิทยา วันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เป็นวิทยากรบรรยายแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.๕ ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรุงเทพฯ
ดร.กุ ล นารี วงค์ ร าช สังกั ด ภาควิ ชาฟิ สิก ส์ เป็ นวิ ท ยากรโครงการ ASEAN school on plasma and nuclear fusion ครั้งที่ ๔ วัน ที่ ๒๘ มกราคม - ๓
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อสมุทรศาสตร์เบื้องต้น สาหรับวิชานิเวศวิทยาทาง
ทะเล วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอรับ ใบอนุญาตสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ประเภทผู้ชานาญการ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ

แนะนาบุคลากรใหม่

ชื่อ-สกุล นายเดชชาติ สามารถ
ตาแหน่ง อาจารย์ ดร.
สังกัด
ภาควิชาคณิตศาสตร์

ชื่อ-สกุล น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฎิบตั ิการ
สังกัด
สานักงานคณบดี

ชื่อ-สกุล น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์
ตาแหน่ง บุคลากร ปฏิบัติการ
สังกัด
สานักงานคณบดี

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

๖

ค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนศรีสงครามวิทยา” จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย จัดโครงการบริการวิชาการ
“ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และได้ฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลอง
จริง ที่สามารถนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมปฏิบัติการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

ค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนสรรพวิทยาคม” จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จัดโครงการบริการวิชาการ
“ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนสรรพวิทยาคม ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และได้ฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง
ที่สามารถนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีการบรรยายพิเศษ “การสารวจทางทะเลแอนตาร์กติกา” โดย ผศ.ดร.อนุกูล
บูรณประทีปรัตน์ และ “รู้จักปะการังกันมั๊ย?” โดย ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี ภาควิชาวาริชศาสตร์ และกิจกรรมปฏิบัติการทดลองในห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
เคมี จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ

ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๗

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษ ย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อ นที่ ครั้งที่ ๒๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ
โรงเรียนมกุฎเมือ งราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน สามารถนาความรู้ทางด้านวิทยาศาส ตร์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ ฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเ พื่อเป็นการ
เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาด้วย โดยมีกิจกรรมนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภาควิ ชาและกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด และนายพิภพ นามสนิท ผู้อานวยการโรงเรียนฯ กล่าว
ต้อ นรับ และ น.ส.อรชุมา วงศ์ช่า ง รองผู้อานวยการโรงเรียนฯ เป็น ประธานในพิธีปิด พร้อ มทั้งมอบประกาศนีย บัต รแก่นัก เรีย น ทั้งนี้มีคณาจารย์ค ณะ
วิทยาศาสตร์ คณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและเยี่ยมชมฐานกิจกรรม

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

เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ผู้จัดทา
e-mail

:
:
:
:

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

๗

