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โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กาหนดจัดอบรมนักเรียน
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจานวนนักเรียนและ
ครูสังเกตการณ์เข้าอบรม รวม ๑๔๒ คน ใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ๓๐ คน, เคมี ๓๑ คน, ชีววิทยา ๒๘ คน, ฟิสิกส์ ๓๑ คน และคอมพิวเตอร์ ๒๒ คน เพื่อ
ดาเนินการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ และเตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป
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ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด อาจารย์ปริยา ปะบุญเรื อง รองคณบดีฝ่ายกิ จการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงา น ทั้งนี้อาจารย์ ผู้
ประสานงานกล่าวต้อนรับและแนะนาการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการตัดสินใจและวางแผนการทางานหรือ
การศึกษาต่อในอนาคต และได้รับความรู้การทางานจากประสบการณ์ตรง โดยทางคณะได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ “How to get the best
job 2018 ทาอย่างไรจึงจะได้งานที่ดีที่สุด” โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท SGS (ประเทศไทย) “เขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งาน” โดยบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จากัด และ
แนะนาทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย โดยสถาบัน Asian Institute of Technology ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เปิดโครงการ
และให้ปัจฉิมโอวาท ทั้งนี้ผู้บริหารและกรรมการกิจการนิสิตร่วมผูกข้อมือให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ ด้วย
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CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ
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ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด อาจารย์ปริยา ปะบุญเรื อง รองคณบดีฝ่ายกิ จการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงา น ทั้งนี้อาจารย์ ผู้
เมื่อวันชทีา ่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD 117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
ประสานงานกล่าวต้อนรับและแนะนาการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิ
มอบทุนการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จานวน
ทั้งสิ้น ๓๔ ทุน ดังนี้ ประเภทที่ ๑ ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ประเภททุนช่วยงาน ระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึก ษา ๒๕๖๐ จ านวน ๒๙ ทุน ประเภทที่ ๒ ทุนการศึ กษานิ สิตช่ วยปฏิ บัติ งานสาหรั บนิ สิต ระดั บ
บัณฑิต ศึกษา ประจาภาคเรีย นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๓ ทุน และประเภทที่ ๓ ทุนสนั บสนุ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
เหมาจ่าย แบบเต็มเวลา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๒ ทุน ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบทุนการศึกษา

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒

การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม R
หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU) คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง
“การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม R” ให้กับบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้อง CL 203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล และเป็น
แนวทางให้นักวิจัยสามารถนาสถิติไปใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง โดยมี ดร.บารุงศักดิ์
เผื่อนอารีย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์
ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดโครงการ

ภารกิจผู้บริหาร
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย ASEAN Fisheries Education Network (ASEAN-FEN) และประชุมวิชาการ International Fisheries
Symposium 2018 วันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี จ.ปัตตานี
• อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ และนายรัฐกาล จันทรศร สังกัดสานักงานคณบดี
เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มรภ.ราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนายรัฐกาล จันทรศร สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔ :
พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่ วันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.เกษตรศาสตร์ และโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ รุ่นที่ ๒ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๓ - ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง สังกัดภาควิชาชี ววิทยา เข้าร่วมสั มมนา Precision farming for water-use efficiency: Model-aided irrigation scheduling for
cassava yield improvement วันที่ ๕ - ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
• ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมงานวิจัย ปี ๒๕๖๒
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จ.ฉะเชิงเทรา
• น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ และนายสรายุทธ เวชสิทธิ์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมอบรม เรื่อง ข้อกาหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ และ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 วันที่ ๘ - ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด กรุงเทพฯ
• อ.ประสาร อินทเจริญ พร้อมด้วย ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ พร้อมด้วย ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ และ ผศ.เผชิญโชค จินตเศรณี
จัดโครงการส่ งเสริม การรับ รู้ทางเจตคติแ ละตระหนักในอาชีพนั กวิทยาศาสตร์ เน้นด้ านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ส าหรับเด็กในระดับประถมศึก ษา และ
มัธยมศึกษา วันที่ ๑๑ - ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดพลา จ.ระยอง
• ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการนานาชาติคณิตศาสตร์คณนาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม CMU-IWR
School 2018 วันที่ ๑๑ - ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
• ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมเยี่ยมชมภาคเอกชน
(OpenNSTDA 2018) วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรุงเทพฯ
• นายธวัชชัย ยอดยิ่ง สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่ประเภท ๒ วันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานขนส่ง
สาขาอาเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
• ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ
• อ.ประสาร อินทเจริญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมงานสัมมนา “ร่วมกับ LESS ร่วมกันลดโลกร้อน” ครั้งที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี
• อ.กฤชณัท เอื้ออังกูร สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสาอางสมุนไพรไทยเพื่อเข้าสู่ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ACE และสากล วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
• ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติการภาคสนามในการศึกษาความหลากหลายและความเชื่อมโยงด้านพันธุศาสตร์ ของ
ปะการัง และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศแนวปะการัง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอัน
ดามัน (ศวทม.) วันที่ ๑๙ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๓

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
• ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท และ ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานลงพื้นที่สาธิต ๓ จังหวัดของโครงการขยายการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกประเทศไทย วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรุงเทพฯ
• อ.ประสาร อินทเจริญ และ ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ นานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ศึกษาดูงาน วันที่ ๒๐
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ
• รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมด้วย รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย และ ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมงาน
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทางเลือกสายพันธุ์กุ้งกุลาดา Moana และผลิตภัณฑ์ไทยลักซ์ โกลด์ วันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมภูคีตา จ.ภูเก็ต
• ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร นานิสิตเข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ในรายวิชา Dairy Technology
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมประชุมวิ ชาการและนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล
สงครามวิจัย ครั้งที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
• น.ส.หัสชา ศรีจินดา พร้อมด้วย นายสงคราม คงเมือง และนางสุชาดา ไม้งาม สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมสัม มนาทางวิชาการ เรื่อง "คลี่คลายปัญหาการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐" ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
• ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล พร้อมด้วย ดร.สิริมา ชินสาร ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ และ ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมสัมมนา "ไปให้ถึง ๑๐๐ ล้าน ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์" วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางแสนเฮริเทจ จ.ชลบุรี
• ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "How to bring quality science instruction to all students: Pedagogy for
21st century educators" วันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
• นายรัฐกาล จันทรศร และ น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมหารือแผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าค่าย ๑ สอวน. ศูนย์โรงเรียน
วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน แมนเนจบาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ
• ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เยี่ยมชมและเข้าใช้บริการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
• ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมของนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมสาหรับข้อบังคับ
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อม สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
• ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว สังกัดสานักงานคณบดี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อดิจิทัลออนไลน์ วันที่ ๘ - ๙ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ภายในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล วข.ศาลายา จ.นครปฐม
• ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก Thai Young Scientists Academy
กับนักเรียนทุนฯ ในการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สาเร็จการศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา
• ดร.บารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการกลั่นกรองหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ น .ส.นฤมล สุดใจ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
• ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนา ในหัวข้อเรื่อง "การเป็นนักเรียนทุน พสวท. ดีอย่างไร" วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี
• ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ของ น.ส.สุธาจรี เย็นมาก สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
• ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้ รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมนักสังขวิทยาแห่งเอเชีย วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ
พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต จ.ภูเก็ต
• ดร.อดิศร บูรณวงศ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีและการประยุกต์
ในหัวข้อการปรับปรุงผิววัสดุ โดยการเคลือบด้วยฟิล์มบาง วันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๔

โครงการ Science Project Exhibition ครั้งที่ ๑

ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการ Science Project Exhibition ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้อง CL 101 และ CL 201
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตมีโอกาสในการแสดงทักษะในการสังเคราะห์ความรู้และสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้นอกเหนือจากสาขาวิชาที่ตนเองชานาญเพื่อให้เกิดความรู้ที่หลากหลายและพัฒนาต่อยอดความรู้ สามารถนาความรู้และทักษะไปใช้
ทั้งการศึกษาต่อหรือทางานต่อไป โดยรูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมพร้อมก่อนจบ โดย ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ ภาควิชาชีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ และการนาเสนอผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ รวม ๘๙ ผลงาน
แบ่งเป็นการนาเสนอแบบบรรยาย ๑๔ ผลงาน และการนาเสนอแบบโปสเตอร์ ๗๕ ผลงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กล่าวเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

โครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สาหรับนิสิตภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชา สาหรับ นิสิตภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD 117) อาคารสิรินธร เพื่อให้นิสิตสามารถนาไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชา และได้
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตของแต่ละสาขาวิชา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กล่าวเปิดโครงการ และ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา แนะนาหลักเกณฑ์และวิธีการของการเลือกสาขาวิชาของนิสิ ตภาคพิเศษ
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิตภาคพิเศษ แนะนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยโดยอาจารย์อาคันตุกะ
เมื่อ วัน ที่ ๒๖ - ๒๙ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายวิจั ยและถ่ ายเทคโนโลยี ได้เ รียนเชิ ญ Associate
Professor Yongjin Chen และ Dr.Gong Li จาก Zhejiang Ocean University (มหาวิทยาลัยเครือข่าย
ความร่วมมือด้านงานวิจัย ) ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านงานวิจัย เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนให้แก่คณาจารย์ และถ่ายทอดความรู้
ทางด้านนิเวศ genetic diversity และ molecular phylogeny ของสัตว์ทะเล Bacteria ให้แก่นิสิตและบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง CL 602 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้มีกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ด้วย

ภาควิชาฟิสิกส์สัมมนา TOKAMAS Fusion Reactor
เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือ
วิ ท ยาศาสตร์ ภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ จั ด โครงการเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญและนั ก วิ จั ย (Visiting
Professor) สัมมนา เรื่อง TOKAMAS Fusion Reactor โดย Dr.Didier Mazon ผู้เชียวชาญด้านฟิวชันจาก
สถาบัน CEA Cadarache ประเทศฝรั่งเศส เพื่อสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยระหว่าง
ประเทศไทยและฝรั่งเศสให้แก่อาจารย์ และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีฟิวชันที่กาลังเป็นที่สนใจใน
ปัจจุบันให้แก่นิสิต รวมไปถึงการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตด้วย

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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ค่ายวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (Kids Fun Challenge Science Camp)

คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (Kids Fun
Challenge Science Camp) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จานวน ๓๓ คน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนได้รั บประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ และจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมประกอบ
ไปด้วย กิจกรรมฐานวิชาการ เช่น วิชาทางจุลชีววิทยา วิชาทางเคมี วิชาทางคณิตศาสตร์ วิชาทางวาริชศาสตร์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้อื่นๆ ที่
สอดแทรกวิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรม“Little Chef” กิจกรรมเกมส์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด/

กีฬาน้องพี่ซายน์เกมส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการกีฬาน้องพี่คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สนาม
กีฬามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนิสิตและให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดป ระโยชน์ โดยมีการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล แบดมินตัน และกรีฑา ซึ่งได้กาหนดพิธีเปิดและปิดในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ สนามกีฬาเชาว์ มณีวงษ์ มีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละกลุ่มสี การแข่งขันกีฬาฮาเฮ และการแสดงจากผู้นาเชียร์และแสตนเชียร์ ได้เกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ
ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด/ ปิด และมอบรางวัล ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมในพิธีด้วย ซึ่งตลอดกิจกรรมบรรยากาศเป็นไป
ด้วยความสนุกสนาน

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
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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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