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งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ภาคตะวันออก ร่วมกับหน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๕ ภายใต้หัวข้อ “จุดประกาย
ความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” หัวข้อจัดงานย่อย “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรื อ Sustainable
Development Goals (SDGs)” ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กาหนดจัดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย” โดยกาหนดให้ วันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และในปีนี้ยังเป็นปีครบรอบ “๑๕๐ ปี สุริยุปราคาหว้ากอ” ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ครั้งสาคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ณ บ้านหว้ากอ ตาบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อผู้คาดการณ์สถานที่เกิดสุริยุปราคาในครั้ง
นั้น คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ผู้ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักดาราศาสตร์”
โดยจัดให้มีพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๕ ร่วมกับ งาน Innovation Fair 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงาน
และได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์,
ผู้แทนหน่วยงาน, คณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
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งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสาคัญ ของวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ และมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มากยิ่งขึ้น รู้จักการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และเพื่อให้การจั ดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั่วประเทศ และมีพิ ธีปิดในวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง CL 101
อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑ ให้กับคณาจารย์ในคณะ จานวน ๒ ท่าน
ได้แก่ ผศ.ดร.จตุภัทร เมฆพายัพ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีจานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมากที่สุด และ ผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มี Impact factor สูงที่สุด และรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มี Impact factor
รวมสูงที่สุด
ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะ
ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นิทรรศการพิเศษ “๑๕๐ ปี สุริยุปราคาหว้ากอ” นิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ของหน่วยงานภายนอก และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละภาควิชา การประกวด การแข่งขัน และกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่น่าสนใจ เช่น ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์/ ประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์/ ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย/ ประกวด
การแสดงทางวิทยาศาสตร์/ ประกวดวงดนตรีอะคูสติก/ ประกวดละครทางวิทยาศาสตร์/ แข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์/ แข่งขันวาดภาพการ์ตูนทาง
วิทยาศาสตร์ / แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์/ แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขัน Drone เป็นต้น โดยมียอดผู้เข้าร่วมงาน
มากกว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคน

รางวัลระดับดีเด่น ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย

นายณัฐชนน ตาปราบ น.ส.พัชราภรณ์ ทองสุข น.ส.ชนกนันท์ พ่วงบัลลังค์ และ น.ส.เบญจรัตน์ ทาแสงทอง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีศึกษา (ผศ.ดร.ยุภาพร
สมีน้อย อาจารย์ประจาภาควิชาเคมี เป็นที่ปรึกษา) เข้ารับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑ กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ รางวัลระดับดีเด่น ชื่อ “ผลงานอุปกรณ์แบบกระดาษสาหรับวิเคราะห์ ฟอร์มัลดีไฮด์ในอาหาร” ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติครั้งที่ ๑๓ จาก ดร.กอบศักดิ์
ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็ นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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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/
กรรมการบริหารหลักสูตร และเพื่อให้ นิสิตชั้นปีที่ ๒-๔ ได้ทาความรู้จัก และดูแลแนะนาน้องในการลงทะเบียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร และนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและแนะนาการลงทะเบียนเรียนของแต่ละหลักสูตร อีกทั้งคณะวิทยาศาสตร์
ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ที่เข้าเรียนในโครงการเรียนพิเศษปรับพื้นฐานก่อนเรียนปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีผลคะแนนรวมและคะแนนสูงสุดใน
แต่ละสาขาวิชาด้วย

ภารกิจผู้บริหาร
• ดร.ธนัสถา รัตนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดแนวทางดาเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
• ผศ.ดร.การะเกด เทศศรี สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่ วมประชุมและนาเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Metallic Fe Nanoparticles Encapsulated into Ordered
Mesoporous SiO2 for Hydrodeoxygenation of Oleic Acid ในกา รประ ชุ ม The 8 th Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and
Technology (TOCAT8) วันที่ ๕ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ PACIFICO Yokohama เมือง Yokohama ประเทศญี่ปุ่น

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
• ดร.ธี ร นั น ท์ นงค์ น วล สั ง กั ด ภาควิ ช าเคมี เข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการ The 22 nd International Annual Symposium on Computational Science and
Engineering (ANSCSE22) วันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา ดร.วิชญา กันบัว และ ผศ.เผชิญโชค จินตเศรณี สังกัดภาควิชา
วาริชศาสตร์ ดาเนินการโครงการ "ค่ายโครงการวิทยาศาสตร์ทางทะเล" วันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดพลา จ.ระยอง
• ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต สังกัดภาควิชาชีวเคมี พร้อมด้วย นางพรสุดา ลิยงค์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับการระดมความ
คิดเห็นโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนโดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) (SCiUS Retreat) วันที่ ๓ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
• ดร.บารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เล่ม ๒ เรื่องสถิต
วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
• ดร.เดชชาติ สามารถ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
และโครงการ Global Young Scientists Summit: GYSS ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคาร สวทช. (โยธี) กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะทางานตรวจรับการจัดจ้างทาระบบเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาเว็บไซต์
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ นานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โครงการ วมว. จานวน ๕ คน ออกภาคสนามเพื่อทาโครงการ
ถ่ายภาพปะการังด้วยโดรน วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เกาะมันใน จ.ระยอง
• น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมเตรียมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ วันที่ ๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ
• ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา พร้อมด้วย นางรังสิมา สูตรอนันต์ น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ นายชาติชาย มาลาพงษ์ น.ส.นพวรรณ ทับขัน
และ น.ส.พรพรรณ สีลาผอง สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมจัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานมหกรรมวิทยา ศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๔

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
• อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร และ ดร.กุลนารี วงค์ราช สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมสัมมนา TINT ASIPP Tokamak Seminar วันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้า SMEs ประเภทอาหารในหัวข้อ "SMEs 4.0
next to be Millionaire" วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" ภาคบรรยาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑" (Thailand Research Expo 2018) วันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปหัวข้ อศึกษาวิจัยและเตรียมความพร้อมสาหรับการสารวจทรัพยากรประมง
และสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่าวไทย วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ.สมุทรปราการ
• ดร.สลิล ชั้นโรจน์ พร้อมด้วย ดร.กรประภา กาญจนะ ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ และนายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สวนเอนกอนันต์ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
• รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าศึกษาตัวอย่างลิเวอร์เวิร์ตวงศ์ Metzgeriaceae และ Porellaceae วันที่ ๑๔ - ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (Forest Herbarium-BKF) กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุม คณะทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานวิจัย
สาหรับโครงการบริการวิชาการ “โครงการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย ประจาปี” วันที่ ๑๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯ
• ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
เคมี และสิ่งแวดล้อม วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรุงเทพฯ
• อ.นิวร ศรีคุณ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและนาเสนอผลงานในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) วันที่ ๑๘ - ๑๙
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
• ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านความเป็นผู้ประกอบการ "การเงินสาหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)" วันที่ ๒๐ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Siam@Siam
Design Hotel Bangkok กรุงเทพฯ
• น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หัวข้อเรื่อง "QS University Rankings นาไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย"
วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมธารง บัวศรี ม.บูรพา จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมนาเสนอผลงานวิจัยให้กับผู้บริหารของกรมเชื้อเพลิงทรัพยากรทางธรรมชาติ โครงการ
บริการวิชาการ “โครงการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑” วันที่ ๒๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯ
• ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมประชุมสัมมนาผลการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี
วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมซันบีม (พัทยากลาง) จ.ชลบุรี
• ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง หัวหน้าสานักงานคณบดี และ น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "เเนวทางการเสริมสร้างจิต
บริการ (Service mind) เพื่อสร้างความประทับใจในองค์กร" วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
• น.ส.วรนาฎ จงโยธา สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่ว มอบรมการตรวจสอบและการใช้งานตู้ชี วนิรภัย (Biological safety cabinet) อย่างถูกวิธี วันที่ ๒๓
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
• น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความสามารถการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศ (สควค.) ครั้งที่ ๒๔-๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี
• รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ วันที่ ๕ - ๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น วข.หนองคาย จ.หนองคาย
• รศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.สุภาวดี ชมภูพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๕

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ต่อ)
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการสัมมนาบุคลากร อบน. ในหัวข้อเรื่อง "งานประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร" วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วข.กาแพงแสน จ.นครปฐม
• ดร.ธนัสถา รัตนะ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายอภิชาติ ทองดอนน้อย และ น.ส.ปูริดา สุขรื่น นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม
• ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.วัณณิตา สุธาวา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
• ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ และ ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงานดีเด่นสะเต็ม
ศึกษารอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ - ๑๙
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วข.จันทบุรี และ ม.ราไพพรรณี จ.จันทบุรี
• ผศ.ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เป็นที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถานประกอบการ SMEs จ.ระยอง
• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายเชิงวิชาการประเด็น กระแสน้า การเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสี แพลงก์ตอน
พืชพิษ และมลพิษอื่นในทะเลและชายฝั่ง ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งบริเวณ จ.ระยอง เพื่อความปลอดภัย
และความมั่นคงทางด้านอาหาร วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จ.ระยอง
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานคณะอัญมณี ประจาปีก ารศึกษา
๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะอัญมณี ม.บูรพา วข.จันทบุรี จ.จันทบุรี
• รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นพิธีกรในงานสัม มนาโครงการ "การศึกษารูปแบบการดาเนินธุรกิจหลากหลายของการประกอบ
กิจการ สถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า (EV)" วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Eastin Grand Sathorn กรุงเทพฯ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

ดร.ศศิธร มั่นเจริญ
สังกัดภาควิชาเคมี
ได้รับกาหนดตาแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเคมี

ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
สังกัดภาควิชาเคมี
ได้รับกาหนดตาแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเคมี

แนะนาบุคลากรใหม่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
สังกัด

นายรัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์
อาจารย์ ดร.
ภาควิชาฟิสิกส์
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เสวนาวิชาการ รู้ทัน “ไขมันทรานส์”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ รู้ทัน “ไขมันทรานส์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการเกี่ยวกับโทษและภัยร้ายของไขมันทรานส์พร้อมข้อระวัง
และเรื่องน่าสนใจ วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.สลิล ชั้นโรจน์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.สิริมา ชินสาร อาจารย์ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และ ดร.อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ประจาภาควิชาเคมี ดาเนินรายการโดย ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ร่วมเสวนาให้ความรู้
เกี่ยวกับไขมันทรานส์และภัยสุขภาพที่เกิดจากการทานไขมันทรานส์ และตอบข้อซักถาม เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้อง CL 202 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น”

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ฝ่ายบริหาร งานโสตทัศนศึกษาและสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น” ให้กับบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในการตรวจซ่อมและดูแลรักษาเครื่องคอมพิ วเตอร์
และสามารถแก้ไขข้อขัดข้องในเบื้องต้นได้ ทาให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งร้านซ่อม ได้รับเกียรติจาก ดร.ประสาร อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติ

“นานาสารพัดหอย” งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา ร่วมจัดบูธนิทรรศการ “นานาสารพัดหอย” ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ โดย ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา หรือ อาจารย์บอย หอยจิ๋ว นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญการค้นพบหอยที่มี
ลักษณะพิเศษ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วม
เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจาก
ความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นาสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ
และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รั บประสบการณ์และมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคาถามและนาไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทาง
วิทยาศาสตร์ต่อไป

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์
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๗

ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการทดลองการแยกกรดนิวคลิอิกจากเลือด วิทยากรโดย ดร.แวววลี โชคแสวงการ,
ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ และ ดร.สมชาติ แม่นปืน จากวิชาชีวเคมี ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริงที่สามารถนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
อีกทั้งเพื่อให้เห็นความสาคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

โครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแรกพบนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณโดยรอบ
อาคารของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมฐานของแต่ละภาควิชา การแสดงจากฝ่ายผู้นาเชียร์ ฝ่ายเชียร์ ฝ่ายสตรีทแดนซ์ ฝ่ายสันทนาการ และกิจกรรมผูกข้อมือให้กับ
นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รับเกียรติ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมคณะกรรมการกิจการนิสิต ร่วมเป็นเกียรติผูกข้อมือ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งทาให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ เกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อบุคคลและสถานที่ในคณะวิทยาศาสตร์ และที่สาคัญกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและ
สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ ด้วยกันเอง และระหว่างนิสิตชั้นปีที่ ๑ กับรุ่นพี่ในคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนอีกด้วย

โครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงพลศึกษา สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเปิดเชียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รู้จักเพลงเชียร์ของคณะและมหาวิทยาลัยมากขึ้น อีกทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ปลูกฝังและ
เสริมสร้างความรักสามัคคี มีน้าใจ และเกิดความภาคภูมิใจในคณะ
ได้รับเกียรติจาก ดร.ประสาร อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิด โดยมีกิจกรรมการแสดงจากรุ่นพี่ในฝ่ายต่างๆ ได้แก่
สแตนเชียร์และผู้นาเชียร์ อเมริกันเชียร์ และสันทนาการ ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมด้วย

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๘

โครงการซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณหาด
วอนนภา เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ และสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องให้เกิดความสนิทสนม ความสามัคคี และเกิดความภาคภูมิใจ
ในคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีกิจกรรมลอดซุ้มซายน์ของรุ่นพี่ในแต่ละสาขาวิชาคอยต้อนรับและ
ร่วมทากิจกรรมกับน้องๆ ซึ่งตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

โครงการซายน์สักการะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา และเขาสามมุข สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการซายน์สักการะ คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรู้จักสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้เกิดความ
สนิทสนม เกิดความสามัคคีกันระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้องและเกิดความภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมฐานสัมพันธ์ของรุ่นพี่ร่วมทากิจกรรมกับน้องๆ
ซึ่งตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน

ส่วนบรรณาธิการและที่ปรึกษา
หากต้องการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ สามารถส่งข่าวได้ที่
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อนึ่งท่านสามารถติดตาม
จดหมายข่าวได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.buu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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