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ร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๓ ปี (๘ กรกฎ)

บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "๘ กรกฎ" วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๖๓ ปี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. กิจกรรมวิ่งประเพณีเขาสามมุข ๖๓ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานและนักวิ่ง ณ บริเวณทางขึ้น
เชิงเขาสามมุขสู่มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา ๐๘.๓๐ น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม UAD-201 อาคารหอประชุมธารง บัวศรี โดยมี
รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน และในปีนี้มีบุคลากรนิสิต และศิษย์เก่าเข้ารับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัล “รัตนบูรพา”
ได้รับ ๒ สาขา คือสาขาการวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข อาจารย์ประจาภาควิชาชีวเคมี และสาขาสนับสนุน และช่วยวิชาการ ได้แก่ นายนิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์
นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” จานวน ๒ ท่าน ได้แก่ ดร.วิมลพร ไวยนิภี (วาริชศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๓๕ รุ่นณัลลกัณฑ์) และ ผศ.ดร.อนุกูล
บูรณประทีปรัตน์ (วาริชศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๓๖ รุ่น อติทิน) และรางวัล “นิสิตดีเด่น” ได้แก่ น.ส.รุ่งระวี กล้ากสิกรณ์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาชีวเคมี ในการนี้
คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า มา ณ โอกาสนี้ด้วย

โครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๐- ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในรายวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ อันจะเป็นผลดีแก่นิสิตที่จะทบทวนบทเรียน และเตรียมความพร้ อมก่อนเรียนในช่วงเปิดเทอม
และให้นิสิตได้เตรียมตัวที่จะเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบมหาวิทยาลัย มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด ๑๐๔ คน ทั้งนี้สาหรับผู้ที่เข้า
เรียนครบทุกครั้ง ทาแบบทดสอบหลังเรียน และนิสิตที่ทาคะแนนแบบทดสอบสูงสุด ๓ อันดับแรก จะได้รับรางวัลและทุนการศึกษาอีกด้วย
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โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ณ ห้อง UAD 201 อาคารหอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ (จานวนรวม ๗๔๘ คน) ได้รับทราบข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียน การใช้ชีวิตในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งจากอาจารย์ และรุ่นพี่ นิสิตได้พบและรู้จักกับผู้บริหาร/ หัวหน้าภาค/ อาจารย์ที่ปรึกษา/
กรรมการบริหารหลั กสูต ร และเพื่ อให้ นิสิ ตชั้ นปีที่ ๒-๔ ได้ ทาความรู้จัก และดู แลแนะนาน้องในการลงทะเบียน ทั้งนี้ ได้รั บเกี ยรติจ ากผู้ บริห าร คณาจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร และนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและแนะนาการลงทะเบียนเรียนของแต่ละหลักสูตร อีกทั้งคณะวิทยาศาสตร์ได้
มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ที่เข้าเรียนในโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีผลคะแนนรวมและคะแนนสูงสุดในแต่ละ
สาขาวิชาด้วย

โครงการเรียนวิทยาศาสตร์ บรรยากาศริมทะเล ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ จัดโครงการเรียนวิทยาศาสตร์ บรรยากาศริมทะเล ให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่าง
วันที่ ๕-๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ ในการปรับตัวในด้าน
การเรียนการสอน การดาเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาการสื่อสารและทักษะทางสังคม โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมการบรรยาย
พิเศษ “๔ ปีต่อจากนี้...ทาอะไรดี” โดย รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์ประจาภาควิชาชีววิทยา กิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดบางแสน กิจกรรมทัศนศึกษา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมฐานความรู้ในห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมร่วมประเพณีวิ่งเขาสามมุข ๖๓ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และรองคณบดี พบปะพูดคุยและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วย

ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ได้ รับ มอบหมายจากผู้ป ฏิ บัติ หน้ า ที่อ ธิก ารบดีม หาวิ ทยาลั ย บูร พา เป็ นผู้ แ ทนลงนามบัน ทึ ก
ข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือห้องปฏิบัติการ ระหว่างคณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงฯ
เพื่อทาบันทึก ความร่วมมือ ในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาห้องปฏิบัติการด้า นสิ่งแวดล้อ ม
รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น
กรุงเทพฯ
ทั้งนี้การลงนามดังกล่าวมีขอบเขตความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
การดาเนินงานห้องปฏิบัติการทดสอบ การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประยุกต์ใช้ในพื้นที่ และเป็นสถานที่ฝึกงานสาหรับนักศึกษาฝึกงาน
สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ภารกิจผู้บริหาร
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือเครือข่ายของห้องปฏิบัติการ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
• อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ พร้อมด้วย น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ และนางอินทิรา เรืองเวช เข้าร่ว มประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการและการบริหารสัญญารับทุนโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักคณะกรรมการอุดมศึกษา ๑ กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิ ทยาศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
นวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ ๑๐ (PERCH-CIC Congress X: 2018) วันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
• อ.ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม 4 th Asian Science Deans
Summit 2018 วันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จ.สงขลา
• อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ พร้อมด้วย ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี น.ส.เกศวลี อุดมเวช สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว นายรัฐกาล จันทรศร น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร และ น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ สังกัดสานักงานคณบดี ทัศนศึกษาในโครงการ
"ค่ายเรียนวิทยาศาสตร์ บรรยากาศริมทะเล" วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จ.ฉะเชิงเทรา
• ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
• ดร.ธนัสถา รัตนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์
และ ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานและพูดคุยรับโจทย์วิจัย เพื่อยกระดับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานวั ตกรรมให้มี
มาตรฐานการวิเคราะห์และทดสอบเพื่อสนับสนุนการวิจัย วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จากัด จ.ปราจีนบุรี
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นายรัฐกาล จันทรศร สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุม "คณะทางานโครงการมหาวิท ยาลัยเด็ก
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑" วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) กรุงเทพฯ
• อ.ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สาหรับหน่วยงานนาร่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารสมเด็จเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
• ดร.ประสาร อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมเปิดตัวระบบ Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System (TGEIS) วันที่ ๑๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
• อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ พร้อมด้วย ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ อ.วิโรจน์ เครือภู่ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ
ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง สังกัดภาควิชาชีววิทยา ดร.อรรณพ แก้วขาว ดร.อารยา วิวัฒน์วานิช สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
สังกัดภาควิชาเคมี และ น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมสรุปการดาเนินงานค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย พญาไท กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ ๙ จ.ชลบุรี
• ดร.ประสาร อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและการสาธิตระบบ Precise Smartphone Positioning Indoors วันที่ ๑๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์ และ น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
• อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ สควค. ครั้งที่ ๒๓-๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
• ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.บูรพา วข.จันทบุรี จ.จันทบุรี
• อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว นายรัฐกาล จันทรศร น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ และ น.ส.ธารารัตน์
โนจิตร สังกัดสานักงานคณบดี ดาเนินการโครงการบริการวิชาการ "ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา" วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เรือหลวงจักรีนฤเบศร และหาดเตยงาม จ.ชลบุรี
• อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ พร้อมด้วย ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี
ดร.เดชชาติ สามารถ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ น.ส.เกศวลี อุดมเวช สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา นายรัฐกาล จันทรศร น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร และ น.ส.นันทิ
กานต์ มงคลนรกิจ สังกัดสานักงานคณบดี ดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ - ๓๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี และเดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๔

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
• ดร.เดชชาติ สามารถ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Arithmetic and geometry of global and local fields และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานวิจัย วันที่ ๖ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) ประเทศเวียดนาม
• ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระบรมราชอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เพื่อเข้าร่วมเดินทางไปเป็น ผู้ช่วยหัวหน้า วันที่ ๑๗ - ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ กรุงปราก และเมืองบราติสลาวา สาธารณรัฐเช็ก และประเทศสโลวาเกีย
• ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง สังกัดภาควิ ชาชี ววิท ยา ได้รั บเชิ ญเป็ นกรรมการสอบวิ ทยานิพนธ์ปริ ญญาเอก หลั กสูต ร Environmental Science วั นที่ ๒๕ - ๒๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Brawijaya University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
• ดร.ทรงวุฒิ ฉิมจินดา สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ XXX IUPAP Conference on Computational Physics (CCP 2018) วันที่
๒๗ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ นาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Mathematical Modeling of Solid Oxide Fuel Cell Fed Biomass Derived
Fuel Through Maxwell-Stefan Equations ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Congress of Mathematics วันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๑๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Riocentro Convention Center เมือง Rio de Janero ประเทศบราซิล

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
• ผศ.ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง สังกัดภาควิชาเคมี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ อ.กฤชณัท เอื้ออังกูร และ น.ส.วรนาฎ จงโยธา
สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับการดาเนินโครงการ Talent Mobility
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒ - ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
• ดร.สลิล ชั้นโรจน์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วย ดร.กรประภา กาญจนะ และ ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นิเทศนิสิต
ฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
• ผศ.ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมให้คาปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
การเกษตรแปรรูป วันที่ ๓, ๕ และ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถานประกอบการ SMEs จ.ระยอง
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
• ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นิเทศนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริษัท ที เอ็น ดี ฟู้ดส์ อินดัสตรีย์
จากัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (แหลมฉบัง) จ.ชลบุรี
• ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อภิญญา นวคุณ สังกัดภาควิชาเคมี น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ และ น.ส.นพวรรณ ทับขัน สังกัดสานักงานคณบดี
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ระบบการยอมรับร่วม วันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
• นายพิทยุตม์ ประทุมรัตน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร พร้อมด้วย น.ส.อุษา กล้าณรงค์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ น.ส.ววาสิตา ยิ่งชัยภูมิ
สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา "หลักสูตรเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา" วันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา
• ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ นาเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕" วันที่ ๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
• ผศ.ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี พร้อมด้วย รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข และ ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย สังกัดภาควิชาชีวเคมี นิเทศนิสิต
ฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ และบริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จ.สมุทรสาคร
• ผศ.ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมสัมมนาภายใต้หัวข้อ "ติดปีก SMEs ไทยบินไกลสู่ตลาดโลก" วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
• รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ และ ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเข้าร่วมสารวจทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพในพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. - ทร. (สารวจเกาะครามใหญ่และหมู่เกาะใกล้เคียง) วันที่ ๑๒ - ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เกาะครามใหญ่และ
หมู่เกาะใกล้เคียง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
• รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช พร้อมด้วย ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ ดร.ผาณตา เอี้ยวซิโป และ อ.สุนทรต์ ชูลักษณ์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี นิเทศนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา
๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จากัด จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว ดร.ชาติไทย ไทยประยูร ดร.บารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ ดร.พัชรี วงษ์เกษม
ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล และ ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาดูงานธนาคารไทยพาณิชย์ สานักงานใหญ่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับผู้ใช้บัณฑิตสาหรับคณาจารย์ และเพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการจัดการรายวิชาสหกิจศึกษา วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
• ดร.สมชาติ แม่นปืน พร้อมด้วย ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ และ ดร.แวววลี โชคแสวงการ สังกัดภาควิชาชีวเคมี นิเทศนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จากัด จ.ปทุมธานี

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๕

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
• ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วม workshop: Method for studying biodiversity and functional ecology of slow-growing chaethothyrialean
associated with ant-plant symbioses วันที่ ๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมงานสัมมนาและแสดง
เทคโนโลยีสาหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Lab Summit 2018) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
• ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุม A to Z of Bio-Refineries Workshop วันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• ดร.บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา "วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น" ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอสดี เอเวนิว กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง หัวหน้าภาควิชาเคมี และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "Agilent MS Tech Seminar
2018 Thailand" วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทลสยาม กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี พร้อมด้วย ดร.วันศุกร์ เสนานาญ และ รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทางานใน
โครงการขยายการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวั นออกในประเทศไทย วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง
• ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ค่าสุดขีดด้วยโปรแกรม R เพื่อใช้ในงานสถิติและงานวิจัย
วันที่ ๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
• ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย สังกัดภาควิชาชีวเคมี นาเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง Screening of levansucrase from marine actinobacteria ในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 5th NEU National and International Conference 2018 (NEUNIC 2018) วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
• ดร.อนันต์ อธิพรชัย และ รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุม และนาเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International
Conference on Creative Technology (CreTech 2018) วันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี
• ดร.จันทรา อินทนนท์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรม Count Data Modelling and Analysis with Applications วันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
• ผศ.ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายกฤษตินากรณ์ โตบุญพา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐ ของ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.ราชมงคลธัญญบุรี
จ.ปทุมธานี
• ดร.สามารถ สายอุต สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการของเสียและการใช้ประโยชน์จากของเสีย ภายใต้
โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ใน จ.จันทบุรี วันที่
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม คามิโอ แกรนด์ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมน จ.ระยอง
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐ ของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มรภ.ราชนครินทร์
จ.ฉะเชิงเทรา
• รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย ในการอบรม Integrated
Coastal Management (ICM) วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Asian Institue of Technology จ.ปทุมธานี
• ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร พร้อมด้วย นายพิทยุตม์ ประทุมรัตน์ และ น.ส.ลลิต ขาวงษ์รัตนโยธิน สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมการจัดทาน้าสับปะรดเข้มข้น วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านขุนชานาญ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นประธานประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ ๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.นครพนม จ.นครพนม
• รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายภาณุวัฒน์ ดวงรัศมี และ น.ส.รากแก้ว
ผลอุดม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๖

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ต่อ)
• ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ของโครงการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยพัฒนาพื้นที่
สวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะศาลเจ้า สวนสาธารณะโขดมะขามป้อม และหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็น Landmark ของ จ.ระยอง วันที่ ๑๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม The training Programme on Regional Ocean
Governance Framework, Implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and Its Related Instruments
in the Southeast Asian Seas and the Indian Ocean วันที่ ๑๖ - ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนาวีภิรมย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
• รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการพิจารณาผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประชาชน ครั้งที่ ๑๓
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มรภ.สวนสุนันทา กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.ราไพพรรณี จ.จันทบุรี
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
และสาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ราไพพรรณี จ.จันทบุรี
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ข อง หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ราไพพรรณี จ.จันทบุรี
• ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ และ ผศ.ดร.วิสาตรี คงเจริญสุนทร สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการวิพากษ์และคัดเลือก
โครงงานนักเรียนไปร่วมแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนญี่ปุ่น ตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กับนักเรียน
โรงเรียนอิชิกาวา (Ichikawa) ประเทศญี่ปุ่น วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย R2R”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย R2R” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ ๓-๔
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ประชุมน้าใจซายน์ (SD 117) อาคารสิริธร เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบได้รับทราบถึงการนางานประจาไปสู่การเขียนผลงานวิจัยหรืองาน
วิชาการในรูปแบบของ R2R ทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทาผลงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน และสร้างขวัญกาลังใจความก้าวหน้าในสายงาน
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กมลพร สอนศรี ผศ.ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ และ ผศ.ดร.วรรณชลี โนริยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบร รยายและ
ปฏิบัติ และ ดร.ประสาร อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด-ปิดโครงการ

การสกัดวัตถุดิบพืชสมุนไพรไทย เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเชิงพาณิชย์
ฝ่ า ยวิ จั ย และยุ ท ธศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ ๙
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดวัตถุดิบ
พืชสมุนไพรไทย เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเชิงพาณิชย์ เมื่อ
วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคารปฏิบัติ
พื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้กับบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการ เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้การสกัดสมุนไพรไปประยุกต์ต่อยอดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าใจในหลักการ วิธีการสกัดสมุนไพร รวมถึงเข้าใจกระบวนการตรวจสอบฤทธิ์ของสารสาคัญ ในสมุนไพร
เบื้องต้นได้

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๗

ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ดูงาน

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูร พา ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการคณะ เครื่องมือและห้องปฏิบัติก ารทาง
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.ประสาร อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสานักงานคณบดี แ ละ
นักวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD 117) อาคารสิรินธร พร้อมทั้งนาชมห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการ
พื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วย

ทาบุญและพัฒนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๑

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทาบุญและพัฒนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ อาคารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกาลังใจ ส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงการทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม มีจิต
สาธารณะในการบาเพ็ญประโยชน์ มีส่วนร่วมในการทางานร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ได้รับเกียรติจา กผู้บริหาร คณะกรรมการกิจการนิสิต
ร่วมพิธีทาบุญโดยพร้อมเพรียง

ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการบริการ
วิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ ห้อง CL 101 และห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และได้ฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง ที่สามารถนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีการบรรยายพิเศษ ”โตขึ้น...อยากเป็นอะไร?” โดย
รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ ภาควิชาชีววิทยา และกิจกรรมปฏิบัติการทดลองในห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา การทัศนศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
กองทัพเรือ และปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ และ ดร.ประสาร อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ
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เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๘

ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร)” ให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) จังหวัดชลบุรี ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูน ย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริงที่ส ามารถนาความรู้
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง

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
อ.ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
scibuu.pr@gmail.com

เรียนวิทยาศาสตร์ บรรยากาศริมทะเล

