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โครงการรดน้าด้าหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจ้าปีการพุทธศักราช ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการรดน้้า
ด้าหัว ประเพณีตรุษสงกรานต์ ประจ้าปีการพุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม การแสดงความเคารพและรดน้้าด้าหัวขอพรจากผู้ใหญ่ อีกทั้งเพื่อเป็นการ
ปลูกฝังค่านิยมอันดีในการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเอาไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป มีคณาจารย์ที่ได้เกษียณอายุไปแล้ว ผู้บริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น
ประเพณีตรุษสงกรานต์ หรือเรียกกันทั่วไปว่าเทศกาลสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดกันนาน ซึ่งปฏิทิน
ไทยในปัจจุบันกาหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ เมษายนของทุกปี และกิจกรรมหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์คือ การรดนาดาหัวผู้สูงอายุหรือผู้ที่สูงวัยกว่า
โดยเริ่มจากใช้นาสะอาดที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้ นาอบสรงนาพระพุทธรูป รดนาที่มือของผู้สูงวัยเพื่อความชุ่มชื่นและขอพรปีใหม่จากผู้สูงวัย นอกจากนีก็มีการสาดนาเล่น
กันระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อความสดชื่น รื่นเริง
โดยมีพิธีเปิดวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารมาตรฐานอาหาร GMP และ HACCP และการประยุกต์ใช้

เมื่อวันที่ ๖-๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้อง CL 201 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานอาหาร GMP และ HACCP และการประยุกต์ใช้ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ และผู้สนใจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเข้าใจในมาตรฐานอาหาร GMP และ HACCP ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าถึงปัญหาด้าน
อุตสาหกรรมอาหารผ่านประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้ช้านาญการผ่านกรณีศึกษา สามารถเข้าใจในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย
รวมทั้งสามารถจัดการโรงงานผลิตอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานอาหาร ซึ่งการจัดท้าโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้รับมาตรฐานอาหารดังกล่าว จะสามารถ
ยกระดับโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้สามารถแข่งขันในตลาดไปสู่โรงงานอาหารที่มีคุณภาพในระดับสากลได้ต่อไป โดยหลังการอบรมผู้เข้าอบรมที่ผ่านการสอบ
จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรมาตรฐานอาหาร GMP และ HACCP จากหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ให้การรับรองโดยตรงด้วย
โดยทีมวิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณณทธร กสิบุตร, คุณมณีพร สังขะรมย์ จากส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และคุณปรารถนา เกิดบัว
จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี กรมการข้าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดโครงการ
GMP (Good manufacturing practice) คือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และ HACCP (Hazard analysis and critical control
point) คือระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต เป็นหลักเกณฑ์เบืองต้นที่ผู้ประกอบการอาหารจาเป็นต้องมี

ภารกิจผู้บริหาร
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงานภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCIUS Go Abroad วันที่ ๓ - ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยในเครือเทา – งาม ครั้งที่ ๔ (๒/๒๕๖๑) วันที่ ๒๗ - ๒๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Superior room (Twin Bed) และ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
• ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนหน่วยงานฝึกอบรมและผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ส้านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่
๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส้านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่้าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาการปรับปรุง
ถัง starter A และ B และน้านิสิตในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าศึกษาดูงาน วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ฝ่ายผลิต
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
• นายสาธิต เชี่ยวชาญ สังกัดส้านักงานคณบดี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลบุคลากรเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ
ม.รามค้าแหง กรุงเทพฯ
• ดร.สามารถ สายอุต สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และ ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมคัดเลือกและซื้อหนังสือ จากงาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ในโครงการ "อ่านโดนใจต้องไปเลือกเอง" ของส้านักหอสมุด ม.บูรพา วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
• ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมประชุมตรวจการจ้างงวดที่ ๕ โครงการจ้างศึกษา ส้ารวจ ออกแบบก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบริเวณเกาะ
จระเข้ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ จ.ชลบุรี
• ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ Champion Products "ศักยภาพสมุนไพร...สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน "
Samunprai Thai for Sustainable Economy วันที่ ๔ - ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
• ดร.วันศุกร์ เสนานาญ พร้อมด้วย ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี และ น.ส.มีลักษณ์ ชัยกิตติเจริญวุฒิ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ น้านิสิตในรายวิชาพันธุศาสตร์สัตว์น้า
ภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าปทุมธานี จ.ปทุมธานี
• ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมประชุมตรวจการจ้างงวดที่ ๕ โครงการจ้างศึกษา ส้ารวจ ออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือน้้ามัน (ท่า
POL) ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ จ.ชลบุรี
 ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ และ ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง สังกัดภาควิชาชีววิทยา น้านักเรียนโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ ๒ เข้า
ร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๕ - ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

๓

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
• อ.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา น้านิสิตในรายวิชาชีววิทยาเพื่อเกษตรอินทรีย์ ภาควิชาชีววิทยา เข้าศึกษาดูงาน วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ จ.นครนายก
• ดร.แวววลี โชคแสวงการ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ แม่นปืน และ ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี น้านิสิตภาควิชาชีวเคมี เข้าศึกษาดูงาน วันที่ ๑๙
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงงานต้นแบบผลิตยาชัววัตถุแห่งชาติ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ และบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด จ.สมุทรปราการ
• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะท้างานด้านสัตว์ทะเลมีพิษและ มลพิษทางทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส้านักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ
• ดร.แวววลี โชคแสวงการ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ แม่นปืน และ ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชี วเคมี น้านิสิตภาควิชาชีวเคมี เข้าศึกษาดูงานตาม
โครงการ Active Learning วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ้ากัด จ.นนทบุรี
• ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่้าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ค้าปรึกษา
"โครงการก้าจัดน้้าเสียที่ออกจากกระบวนการผลิต (Effluent Distillation and Zero Discharge)" วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
• ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ และ นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ น้านิสิตในรายวิชาการผลิตแอนติบอดี และปฏิบัติการการผลิตแอนติบอดี
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าเยี่ยมชมห้องเลี้ ยงสัตว์ทดลอง และห้องปฏิบัติการเพื่อผ่าซาก วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ณ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ
และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ กรุงเทพฯ
• น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ และ นายชาติชาย มาลาพงษ์ สังกัดส้านักงานคณบดี เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม ChemTrack & WasteTrack 2016 วันที่ ๒๕
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะท้างานด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๑ ณ ส้านักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ
• ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว และ นายจิรวัฒน์ มาตรแม้น สังกัดส้านักงานคณบดี เข้าร่วมอบรมโครงการ "BUU Tech Update ส้าหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา" วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารส้านักคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
• ดร.พั ชรนัน ท์ อมรรั ต นพั น ธ์ สั งกั ด ภาควิ ชาจุ ล ชีว วิ ท ยา เข้ า ร่ ว มน้า เสนอผลงานในงานประชุม วิ ชาการระดั บ นานาชาติ International Conference of
Agriculture and Natural Resources 2018 วันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Hotel Windsor Suites & Convention กรุงเทพฯ
• ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ด้าเนินกิจกรรมในโครงการเสริมความรู้: ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการกล้วยไม้แก่นิสิ ตภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ตลาดน้้าดอนหวาย และร้านกล้วยไม้ Mana Orchid อ.สามพราน จ.นครปฐม

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
• ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล ดร.สิริมา ชินสาร และ น.ส.ลลิต ข้าวงษ์รัตนโยธิน สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Master of Science Program in Food
Science and Technology) วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มทร.ตะวันออก วข.บางพระ จ.ชลบุรี
• ผศ.พงษ์รัตน์ ด้ารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการศึกษาเกี่ยวกับหอยทะเลส้าหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและ
ผู้ปกครอง วันที่ ๖ - ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง
• ดร.เดชชาติ สามารถ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ และนิสิต รวมทั้งนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง Number Theory วันที่ ๑๘ - ๒๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
• รศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ประยุกต์ วันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
• ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน พี่พบน้อง : สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน
ทุน พสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ รอยัล ฮิล กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก

ต้อนรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พิบูลสงคราม ดูงาน
เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดการ
คณะ การพัฒนาหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน สกอ. ร่ วมกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี อาจารย์ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
ณ ห้องประชุมน้้าใจซายน์ (SD 117) อาคารสิรินธร

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

๔

ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ดูงาน

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในส้านักงานคณบดีด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. งานธุรการ ๒. งานการเงินและพัสดุ ๓. งานนโยบายและแผน ๔. งานบริการการศึกษา
๕. งานวิจัยและบริการวิชาการ ๖. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ๗. งานห้องปฏิบัติการ ๘. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการก้ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) และ ๙. โครงการพัฒนาก้าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ร่วมกับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมน้้าใจซายน์ (SD 117) อาคารสิรินธร โดยมี ดร.ประสาร อินทเจริญ รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการและการด้าเนินการ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์
และ ดร.ธนัสถา รัตนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย ตลอดจนเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการห้องปฏิบัติการ
กล้องจุลทรรศน์/ หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วย

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

http://marine.buu.ac.th

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
ผู้จัดท้า
e-mail

:
:
:
:

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
อ.ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
scibuu.pr@gmail.com

๕

