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งานเกษียณอายุราชการและต้อนรับบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะเซส บางแสน จังหวัดชลบุรี คณะวิทยาศาสตร์จัด "งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ต้อนรับ
บุคลากรใหม่ และบุคลากรกลับจากลาศึกษาต่อ ประจาปี ๒๕๖๑" ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จานวน ๓ ท่าน ได้แก่ รศ.พรรณิภา ศิริเพิ่มพูล อาจารย์ประจา
ภาควิชาจุลชีววิทยา, นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ สังกัดสานักงานคณบดี และนายนิพนธ์ ทองระอา พนักงานผลิตทดลอง สังกัด
ภาควิชาชีววิทยา บุคลากรใหม่ จานวน ๒ ท่าน ได้แก่ ดร.เดชชาติ สามารถ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ และ ดร.รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ บุคลากร
กลับจากลาศึกษาต่อ จานวน ๑ ท่าน ได้แก่ อ.ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีบุคลากรที่เกษียณอายุไปแล้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณด้วย และในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้มอบเกียรติ
บัตรสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๒ คน ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสานักงานคณบดี และ
น.ส.อุษา กล้าณรงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และของที่ระลึกสาหรับอาจารย์ที่ได้รับการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในรอบปี ๒๕๖๑ ด้วย
ภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงทั้งจากบุคลากรสายการสอนและสายสนับสนุน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นและเป็นกันเอง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เกษียณอายุที่ได้ทางานให้กับคณะจนถึงวันที่ได้เกษียณอายุราชการ และแสดงการต้อนรับบุคลากรใหม่ที่เข้ามาทางานในคณะวิทยาศาสตร์
ทั้งสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทางาน ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางานในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต
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คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม SD 502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ โดย พล.อ.ต. ศาสตราจารย์ ดร.วินัย จันทร์เปล่ง ประธาน
กรรมการ ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม และ ดร.นิสรา คามณี กรรมการ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของคณะตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบคุณภาพในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx มีคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา
เข้าร่วมสนทนาและนาเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ นาเสนอผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนแต่ละฝ่ายงาน
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังผลการประเมินฯ และทิศทางการพัฒนาคณะในอนาคต ผลการประเมินที่ได้รับ ๑๖๓ คะแนน แบ่งเป็น ๒ ระดับดังนี้ ระดับการประเมินใน
ภาพรวมด้านกระบวนการ (Process Scoring Band) = ๑๑๐ คะแนน และระดับการประเมินในภาพรวมด้านผลลัพธ์ (Result Scoring Band) = ๕๓ คะแนน

โครงการจิตอาสา; มูลนิธิผู้สูงอายุ (บ้านลุงสนิท) และโครงการด้านศาสนา; สุขใจได้ไหว้พระ

คณะกรรมการฝ่ายกิจการบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสร้างองค์กรสุขภาวะในการปฏิบัติงาน (Happy 8): โครงการจิตอาสา; มูลนิธิผู้สูงอายุ
(บ้านลุงสนิท) และโครงการด้านศาสนา; สุขใจได้ไหว้พระ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร ทั้งด้านการเสียสละทรัพย์เพื่อบริจาคและได้ไหว้พระ ทาบุญ
กับทั้งเพื่อนมนุษย์และวัดในวันเดียวกัน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มูลนิธิผู้สูงอายุ (บ้านลุงสนิท) และวัดหนองหอย วัดถ้าน้า และวัดขนอน(หนังใหญ่)
จังหวัดราชบุรี

โครงการ happy 8, เสวนาให้ความรู้ด้านการบริหารการเงิน และปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการฝ่ายกิจการบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสร้างองค์กรสุขภาวะ ในการปฏิบัติงาน
(happy 8) : กินดีมีสุข ครั้งที่ ๓, โครงการเสวนาให้ความรู้ด้านการบริหารการเงิน (การซื้อขายหุ้น/ LTF/ RMF) ณ ห้อง ประชุมน้าใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร
วิทยากรโดย ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ อาจารย์ประจาภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเสวนาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
การเงิน การออมและอัตราดอกเบี้ย และโครงการฝึกอบรมอาชีพ (ปลูกผักไฮโดรโปนิก ส์) ณ โถงอาคารสิ รินธร วิทยากรโดย ดร.ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร
อาจารย์ประจาภาควิชาชีววิทยา เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้และทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยทั้ง ๓ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า ๖๐ คน
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โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และจัดการความรู้ในองค์กร (KM:R2R)

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD 117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และจัดการความรู้
ในองค์กร (KM) : การพัฒนากระบวนการทางานกับการเชื่อมโยงงานประจาสู่งานวิจัย (R2R) คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับเกียรติจากคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ “ความสาคัญของการพัฒนาการกระบวนการทางานในกรอบของการดาเนินงานตามข้อตกลง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนขึ้นเสนองานในด้านต่างๆ ทั้งงานวิจัย งานพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ และงานเชิงสร้างสรรค์ รวม ๑๒ คน เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดการทางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ อันจะนาไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองภายใต้แนวคิดการจัดการความรู้ และเกิดประโยชน์ต่อประสิ ทธิภาพการทางาน
ของคณะวิทยาศาสตร์ในภาพรวม

โครงการอบรมโปรแกรม Minitab สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓-๔ คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ ๘-๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้อง CL 202 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU)
ฝ่ายเสริม สร้างการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมโปรแกรม Minitab สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓-๔ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้
สถิติสาหรับงานวิจัย โดยใช้โปรแกรม Minitab และเพื่อเป็นแนวทางให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาสถิติไปใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.บารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ อาจารย์ประจาภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิทยากร

ภารกิจผู้บริหาร
• ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับมอบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้ าร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดทามาตรฐานสารสกัดสมุนไพรไทย วันที่ ๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นานักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ ๑๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชารัฐรักสามัคคีประจาเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ สานักงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และยุทธศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCiUS Go Abroad วันที่ ๑๔ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
• ดร.สาลิ นี ขจรพิ สิ ฐศั ก ดิ์ สั งกั ด ภาควิ ชาชี ววิ ท ยา ได้ รั บ มอบจากคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ เข้ าร่ วมประชุ ม "Biodiversity and BioEconomy Database
Platform : Open and Connected" วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
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ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
• ผศ.ดร.ปภาศิ ริ บาร์ เนท สังกั ด ภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับ เชิญ เข้ าร่วม Training workshop on water quality analysis and monitoring วัน ที่ ๒ - ๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ The Ministry of Oceans and Fisheries (MOF) เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
• รศ.ดร.กัน ทิ มา สุ วรรณพงศ์ สังกัด ภาควิชาชีววิทยา เข้ าร่วมประชุ มและน าเสนอผลงานแบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการ EURbee 8th Congress of
Apidology วันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ University of Ghent, Ghent ประเทศเบลเยี่ยม
• ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี สังกัดภาควิชาชีววิทยา พร้อมด้วย ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงาน ในการประชุม
วิชาการ G3 Group Seminar & Workshop on Marine pollution วันที่ ๑๗ - ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Universiti Putra ประเทศมาเลเซีย

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมสารวจการเคลื่อนที่ของกระแสน้าบริเวณอ่าวตราด วันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก จ.ตราด
• ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับเชิญเข้าร่วมนาเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทาแผนแม่บทและออกแบบก่อสร้างระบบ
ขนส่งมวลชนเมืองระยอง วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง จ.ระยอง
• ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี วันที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑” วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรุงเทพฯ
• ดร.สลิล ชั้นโรจน์ พร้อมด้วย ดร.กรประภา กาญจนะ ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ และ ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ - ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.ห้วยแร้ง อ.
เมือง จ.ตราด
• ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสุข สังกัดภาควิชาเคมี นิเทศนิสิตสหกิจศึกษา (น.ส.ณัฐภัสสร วงศ์วสิษฐ์) วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) สานักงาน
ใหญ่โรงงานระยอง จ.ระยอง
• ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาวิจัยทรัพยากรประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และร่วมงานเลี้ยง
ครบรอบ ๒๐ ปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ กองทัพเรือ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กองเรือยุทธการ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี
• ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาวิจัยในพื้นที่ อพ.สธ.-ทร. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๓
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น สังกัดภาควิชาเคมี พร้อมด้วย อ.ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ นายรัฐกาล จันทรศร สังกัดสานักงานคณบดี
เข้าร่วมฟังการสัมมนา HP Reinvent Learning 2018 วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ และ ผศ.ดร.อดิศร บูรณวงศ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ นาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th International
Conference on Materials Science and Technology วันที่ ๖ - ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
• ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรุงเทพฯ
• น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช สังกัดสานักงานคณบดี เดินทางไปปฏิบัติงานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะทางานตรวจรับการจัดจ้างทาระบบเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาเว็บไซต์สภา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.การะเกด เทศศรี สังกัดภาควิชาเคมี นาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry วันที่ ๑๑ และ ๑๓
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินเอกสารคาขออนุญาตสถานที่ ผลิตอาหารและการ
พิจารณาแบบแปลนแผนผัง วันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ นานิสิตในรายวิชา ๓๒๙๓๗๔๕๙ ชีวมวลและการเปลี่ยนรูปพลังงาน จานวน ๑๓ คน เข้าเยี่ยมชมระบบแก๊ส
ซิฟิเคชันและเกี่ยวกับพลังงานทดแทนของ ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ และ ผศ.ดร.ศุภวิทย์ ลวณะสกล วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
• ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา และ ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมการประชุม THAILAND
LAB INTERNATIONAL 2018 Conference & Seminar Sessions วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

๕

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
• ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา และ ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมประชุมงานวิจัยพัฒนา
"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล" วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ นานักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" โครงการ วมว. เข้าร่วมการประกวดโค รงงานศึกษาและ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจาปี ๒๕๖๑ (STEM Drone Project 2018) วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา จ.ชลบุรี
• ดร.สามารถ สายอุต สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมประชุมการหาแนวทางการดาเนินงานร่วมกั นระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ โครงการ
"การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดบรรจุหลอด" วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพฯ
• อ.ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชา
จุลชีววิทยา ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง นายธีรยุทธ นพรัตน์อาภากุล น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ นายณัฐวุฒิ จาริย ะศิลป์ นายธวัชชัย
ยอดยิ่ง และ น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการองค์กรสุขภาวะในการปฏิบัติงาน (Happy ๘): โครงการจิตอาสา: มูลนิธิผู้สูงอายุ
(บ้านลุงสนิท) และโครงการด้านศาสนา: สุขใจได้ไหว้พระ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มูลนิธิผู้สูงอายุ (บ้านลุงสนิท) วัดหนองหอย วัดถ้าน้า และวัด
ขนอน (หนังใหญ่) จ.ราชบุรี
• ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านแนะนาอาชีพในอุตสาหกรรมวัคซีนและยาชีววัตถุ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมปฏิบัติการสารวจทรัพยากรประมงทะเลและสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่าวไทย โดยเรือ
M.V.SEAFDEC 2 วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อ่าวไทย (น่านน้าประเทศไทย) โดยลงเรือและขึ้นท่า จ.สงขลา
• ดร.ธนัสถา รัตนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.อภิญญา นวคุณ ดร.ธีรนันท์ นงค์นวล สังกัดภาควิชาเคมี และ น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ
สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมวิชาการประจาปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
• ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมถ่ายทา "รายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด" ในหัวข้อเรื่อง หอยจิ๋ว (ประเด็น: นักสารวจ
หอยจิ๋ว การลงพื้นที่สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิจัยหอยจิ๋ว) วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดถ้าเขาประทุน จ.ระยอง
• ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้ าร่วมประชุม Biodiversity and Bioeconomy Database Platform: Open and Connected วันที่ ๒๔
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นานิสิตในรายวิชา ๓๐๗๓๕๕ เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม จานวน ๑๑ คน เข้าศึกษาดู
งานการผลิตเอทานอล วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
• ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าหารือเรื่องความพร้อมด้านสถานที่จัดงานประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ (โดยสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย)
ร่วมกับโรงแรมที่จัดงาน และบริษัทจัดหาบอร์ดโปสเตอร์ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะไซน์ พัทยา จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
• ดร.ประสาร อินทเจริญ พร้อมด้วย ดร.วันศุกร์ เสนานาญ และ ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ นิเทศนิสิตสหกิจ ศึกษา (นายปิติภัทร
ชูวงศ์) วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสื่ อสารองค์กร ครั้งที่
๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
• นายรัฐกาล จันทรศร พร้อมด้วย น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว สังกัดสานักงานคณบดี ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
• ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ วิชา Seminar in Chemistry วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
• รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิช าวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจาปี
๒๕๖๓ วันที่ ๕ - ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ใหญ่ อาคาร ๗ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานของคณะกรรมกา ร
ประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาพิ ษวิทยาสิ่งแวดล้อม ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อรอง จั น ทร์ ป ระสาทสุข สั งกั ด ภาควิชาวิท ยาศาสตร์ก ารอาหาร เข้ าร่วมเป็ น ที่ ป รึก ษาโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการบริ ห ารธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จ.ระยอง

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

๖

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ต่อ)
• รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น ของบริษัท น้าตาลและอ้อยตะวันออก จากัด (มหาชน) ใ นเรื่อง "การวิจัยและ
พัฒนาปุ๋ยชะลอการปลดปล่อยในระดับอุตสาหกรรมสาหรับอ้อย" วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริษัท น้าตาลและอ้อยตะวันออก จากัด (มหาชน)
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
• ดร.สามารถ สายอุต สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรโครงการกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการส่งเสริมและการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จ.จันทบุรี
• ผศ.ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้รับเชิญเป็นผู้ประเมินโครงการ เรื่อง ระบบ GMP & HACCP เพื่อบริษัท นุชชา ไทยเมล่อน จากัด
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริษัท นุชชา ไทยเมล่อน จากัด อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
• รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร และ รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอกาหนดตาแหน่ง รศ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี จ.จันทบุรี
• รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิ พันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิป ระเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตา แหน่ง ผศ.
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า คณะประมง วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคาแหง กรุงเทพฯ
• รศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง ผศ. สาขาวิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จ.สระบุรี

Professer อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมนิสิตปริญญาเอก เข้าพบคณบดี
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๑๒ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รศ.ดร.กั น ทิ ม า สุ ว รรณพงศ์ สั งกั ด
ภาควิชาชีววิทยา นา Professer Dr.Robert John Paxtox อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมนิสิต
ปริญญาเอก น.ส.รุจิรา ผลกิจ ผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๑๘
เข้า พบคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ หารื อ และแจ้ งรายละเอี ย ดของความร่ วมมื อ
ระหว่างอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา และของ Martin-Luther University
Halle-Wittenberg, Halle/Saale, Germany ตามวัตถุประสงค์ของทุนดังกล่าว โดยมี
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องคณบดี
อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ นานักเรียนทุน
พระราชทาน (นิสิตรหัส ๖๑) จานวน ๒ คน คือ MISS PHALLA PHEARIVAN (ชาว
กัมพูชา) นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) และ MR.CHHOR TITHMESA
(ชาวกัม พู ชา) นิสิ ตหลั กสูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต (คณิ ตศาสตร์) เข้าเฝ้าฯ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี เพื่ อรับ ทุ นพระราชทานฯ รุ่น ที่ ๑๓
ประจาปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ณ ศาลาดุ สิด าลั ย สวนจิ ต รลดา กรุงเทพฯ ในการนี้
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
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ร่วมงาน “เกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๑”

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมและมอบของที่ระลึกงานเกษียณอายุการปฏิบัตงิ าน ประจาปี ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยบูรพาจัด
ให้กับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงมุทิตาจิตและ
แสดงความขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน จานวนรวม ๔๓ ท่าน ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์มีผู้เกษียณฯ จานวน ๓ ท่าน ได้แก่ รศ.พรรณิภา ศิริเพิ่มพูล
อาจารย์ประจาภาควิชาจุลชีววิทยา, นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ สังกัดสานักงานคณบดี และนายนิพนธ์ ทองระอา พนักงาน
ผลิตทดลอง สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบ
ของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณฯ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้อง UAD-201
หอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสทาความเคารพและมอบตัวเป็นศิษย์ต่ออาจารย์ รวมถึงสืบสานประเพณีอันดีง ามให้คงอยู่ โดยมี
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบทุนการศึกษาสาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ที่มีผลการเรียนดี และมอบเกียรติบัตร
สาหรับสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในฐานะนักกิจกรรม ทั้งนี้มีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และกรรมการกิจการนิสิต เข้า
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

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”

