ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑๒ ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ | www.sci.buu.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ณ โรงแรม
แคปปิติ ล เจ แอท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา เพื่อทบทวนและวางแผนปรับ ปรุงระบบการทางานในทุ กด้านของคณะฯ ตลอดจนเพื่อให้ เกิดการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการอบรม ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชิ ญโชค ศรขวัญ
มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ตรวจประเมิน EdPEx หลักสูตร วิทยากร MU-EdPEx Assessor) เป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องระชุมนาใจซายน์ (SD 117) อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ให้กับคณาจารย์ของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการดาเนินการและรับทราบแนวทางในการดาเนินงานสหกิจศึกษา และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ดี ได้รับเกียรติจาก คุณพรพรรณ ศรีสุธาพรรณ (ศิษย์เก่าวาริชศาสตร์ รุ่นที่ ๑๔) Business Development Manager เป็น
ผู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมเสวนา
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ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ ๙

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครังที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ เขาค้อไวท์โฮมรีสอร์ท อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ใน ๖ มหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลั ยพะเยา
ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งในปีนีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ อีกทังเป็นการพัฒนากระบวนทัศน์และเพิ่มศักยภาพในการทางานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร สร้างเสริมวั ฒนธรรมการ
ทางานอย่างบูรณาการของคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม และสร้างเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือเทา-งาม โดยมีกิจกรรม
บรรยายสาหรับบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” โดย ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และเรื่อง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
กิจกรรมบรรยายสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการพัฒนางานประจา” โดย คุณอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา นัก
ทรัพยากรบุคคล (ผู้ชานาญการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทังนี ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร
(ประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม) กล่าวเปิดโครงการ

ภารกิจผู้บริหาร
• อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ ได้รับมอบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ ครังที่ ๒๕-๕/๒๕๖๒ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
• ดร.ธนัสถา รัตนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม เข้าร่วมการประชุม Expert Workshop on Strategic Financing of R&D in Frontier Technologies
วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ
• ดร.ธนัสถา รัตนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วย น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ และ น.ส.พรพรรณ สีลาผอง สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมประชุม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครังที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่ว มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ EdPEx วันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือ
เทา-งาม วันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เขาค้อไวท์โฮมรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
• ดร.ธนัสถา รัตนะ ผู้คณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม ได้รับมอบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครังที่ ๖/
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร วข.พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
• ดร.ประสาร อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๑ ครังที่ ๒ วันที่ ๒๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
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ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
• รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากโครงการ Core to Core Program A. Advanced Research Networks เป็น
ตัวแทนนักวิจัยไทย เข้าร่วมและนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครังสุดท้าย (The Final Joint Seminar) ด้วยทุนประเภท ๒ วันที่ ๑ - ๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ University Hall, Yamaguchi University เมือง Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น
• ดร.จั น ทรา อิ น ทนนท์ สั ง กั ด ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา เข้ า ร่ ว มประชุ ม โครงการ Core to Core Program (CCP) ภายใต้ หั ว ข้ อ The Final Joint Seminar on
“Establishment of an international researchcore for bio-research fields with microbes from tropical areas” และร่ ว มสั ม มนาพร้ อ มน าเสนอ
ผลงานวิจัย เรื่อง Novel taxa of actinomtcetes from tropical plants in Thailand วันที่ ๑ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Yamaguchi University และ
Toyama Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น
• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม The 6th Asian Workshop on Ocean Color 2018 วันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุม The 2nd Workshop of a New WESTPAC Working Group "A Framework for
Cooperative Studies in the Western Pacific Marginal Seas" วั น ที่ ๑๖ - ๑๙ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Ocean University of China เมื อ งชิ ง เต่ า
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
• ผศ.ดร.ศศิธร มั่นเจริญ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14 th International Conference on
Flow Analysis (Flow Analysis XIV) วันที่ ๒ - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
• ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมนาเสนอผลงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย วันที่ ๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนา กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครังที่ ๒๒/๒๕๖๑ วันที่ ๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สังกัดภาควิชาเคมี และนิสิตระดับปริญญาโทและนิสิตระดับ
ปริญญาตรีชันปีที่ ๔ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๓๐๓๔๘๓ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และรายวิชา ๓๐๓๔๘๑ เคมีอุตสาหกรรม (จานวน ๔๑ คน) เข้าเยี่ยมชม
และศึกษาดูงาน วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริษัท มัลติแบกซ์ จากัด (มหาชน) และ โรงกลั่นนามันไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
• ดร.บารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เล่มที่ ๒
เรื่องสถิติ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถาบันส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
• ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นอนุกรรมการดาเนินโครงการ “การอยู่ค่ายพักแรม” ในรายวิชา ๘๕๒๓๑๒๕๙ วันที่ ๑๑ - ๑๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาตินาหนาว จ.เลย
• ผศ.ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมและนาเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Anti-inflammatory effects of active compounds in onion ใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio 2018) วันที่
๑๑ - ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องของข้ อมูลในการจัดทา
รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจาปี ๒๕๖๑ และจัดทานโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ จ.ระยอง
• ดร.เดชชาติ สามารถ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้ าร่วมนาเสนอผลงาน เรื่องทฤษฎี จานวนและการประยุกต์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICNA
2018) วันที่ ๑๒ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
• ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมนาเสนอบทความวิจัย เรื่อง แผนที่ระดับเสียงของกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.บูรพา
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ "วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์" วันที่ ๑๒ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ
มรภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
• ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ พร้อมด้วย ดร.ชาติไทย ไทยประยูร ดร.พัชรี วงษ์เกษม ดร.รักพร ดอกจันทร์ ดร.อรรณพ แก้วขาว สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ และ
นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ (จานวน ๑๐๕ คน) เข้าศึกษาดูงานโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
• ดร.ธีรนันท์ นงค์นวล สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุม The 6th Thailand International Nanotechnology Conference (Nano Thailand 2018) วันที่
๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Thailand Science Park Convention Center จ.ปทุมธานี
ดร.รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Internet of Things หัวข้อ "การพัฒนา IoT ด้วย ESP-8266 (NodeMCU)
บน Platform การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย NETPIE และการสื่อสารการควบคุมผ่าน LINE Bot" วันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา และ ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการ “ปรับปรุงการผลิตกล้าเชือยีสต์ (Starter A และ
Starter B)” วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จ.ฉะเชิงเทรา

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๔

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
• ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม พร้อมด้วย อ.พรทิพย์ เกษมพิณ ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ ผศ.ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์ และ ดร.อารยา
วิวัฒน์วานิช สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU
2018) วันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี วันที่ ๑๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
• ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์และคู่มือการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา วั นที่ ๑๗
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Biologics Workshop : From Bench to Bedside – Biologic
Medicines” วันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพฯ
• น.ส.นพวรรณ ทับขัน และ นายชาติชาย มาลาพงษ์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลโครงสร้างพืนฐานภาครัฐด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure Databank : STDB) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานอธิการบดี (อาคาร
ภปร.) ม.บูรพา จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี ดร.จันทรา อินทนนท์ รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ นายรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา รศ.ดร.
สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี และ ดร.สลิล ชันโรจน์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและเตรียมงานการประชุมวิชาการ
พันธุศาสตร์แห่งชาติ ครังที่ ๒๑ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมาพร ทาไธสง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา รศ.ดร.นงนุช ตังเกริกโอฬาร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ และ ดร.นิสานารถ
กระแสร์ชล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร นาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราไพพรรณี ครังที่ ๑๒ วันที่ ๑๙
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มรภ.ราไพพรรณี จ.จันทบุรี
• ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม ดร.บารุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ ดร.พัชรี วงษ์เกษม ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ
และ ผศ.ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ วันที่ ๒๐ - ๒๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Kantary Hotel จ.นครราชสีมา

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
• ผศ.ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.สุชาดา ม่วงศรี นิสิตระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นผู้ช่วยผู้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Biodiversity of the map วันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ และ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง mapping biodiversity in R วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ
• ดร.อนันต์ อธิพรชัย สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ภัทรพร เพ็งจันทร์ นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ม.ศิลปากร วข.พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
• ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.แทนตา สุริยะวงศ์ นิสิตระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรุงเทพฯ
• ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.เนตรนภา พิทักษ์หมู่ นิสิตระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชวิศวกรรม วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ของ นายแดนไพร นาวิศรี นิสิตระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชวิศวกรรม วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรุงเทพฯ
• ดร.ณรงค์ อึงกิมบ้ วน สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายเกรียงศักดิ์ จันทะแสง นิสิตระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.มงคลตะวันออก
วข.บางพระ จ.ชลบุรี
• ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนเสริมติวเข้ม เพื่อให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทน
เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป วันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ นายพีรวัฒน์ เนตรสง่า นิสิตระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชันปีที่ ๔ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

แนะนาบุคลากรใหม่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
สถานที่ปฏิบัติงาน

ดร.ลี ศาสนพิทักษ์ (ลี)
อาจารย์ ดร.
ภาควิชาคณิตศาสตร์

http://amm2019.buu.ac.th/

https://sites.google.com/go.buu.ac.th/ngc2019/

๕

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๖

ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการบริการ
วิชาการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๒๐ คน ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพืนฐานและศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และจาก
วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ และเห็นความสาคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาก
ขึน ทังนีได้รับเกียรติจาก อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ

โครงการเปิดโลกทัศน์และปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนร่องคา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการเปิดโลกทัศน์และปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนร่องคา
ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จานวน ๑๗๗ คน เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพืนฐานและศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริ ง ที่สามารถนาความรู้
และทักษะทางวิทยาศาสตร์นาไปใช้กับชีวิ ตประจาวัน ได้รับความรู้ตรงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์ทางทะเล รวมถึงเกิด
ความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรทางทะเลด้วย ทังนีได้รับเกียรติจาก อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ กล่ าวเปิด-ปิดโครงการ
พร้อมมอบเกียรติบัตร

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์

เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๗

รอบ 2 รับตรงโควตา

รับสมัครวันที่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 62

กาหนดการรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS 62)
รอบ

ประเภท
การรับ

วันรับสมัคร

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์

วันสอบ
สัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์

1
2
3
4

Portfolio
รับตรงโควต้า
รับตรงร่วมกัน
Admission

1-15 ธ.ค. 61
4 ก.พ. – 23 มี.ค. 62
17-29 เม.ย. 62
9-19 พ.ค. 62

15 ม.ค. 62
5 เม.ย. 62
9 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62

20 ม.ค. 62
7 เม.ย. 62
12 พ.ค. 62
2 มิ.ย. 62

25 ม.ค. 62
22 เม.ย. 62
17 พ.ค. 62
7 มิ.ย. 62

5

รับตรงอิสระ

30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 62

14 มิ.ย. 62

15 มิ.ย. 62

17 มิ.ย. 62

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

Clearing House
30-31 ม.ค. 62
24-25 เม.ย. 62
ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ
Clearing House ให้ผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาการ
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวัน
สัมภาษณ์
17-18 มิ.ย. 62

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ผู้จัดทา
e-mail

:
:
:
:

การสละสิทธิ์
เข้าศึกษา

ประกาศ
รายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษา

รายงานตัว
ออนไลน์

2-3 ก.พ. 62
26-27 เม.ย. 62
17-18 พ.ค. 62
7-8 มิ.ย. 62

5 ก.พ. 62
30 เม.ย. 62
17 พ.ค. 62
7 มิ.ย. 62

11 ก.พ. 62
6-7 พ.ค. 62
27-28 พ.ค. 62
17-18 มิ.ย. 62

-

20 มิ.ย. 62

27 มิ.ย. 62

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

