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โครงการสืบสานประเพณีไทย: วันสงกรานต์ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานกิจการบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย: วันสงกรานต์ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม การแสดงความเคารพและรดน้าดาหัวขอพรจากผู้ใหญ่
อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีในการส่งเสริม สืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเอาไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป มีคณาจารย์ที่ได้ เกษียณอายุไปแล้ว
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา กว่า ๑๕๐ คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น
(ประเพณีตรุษสงกรานต์ หรือเรียกกันทั่วไปว่าเทศกาลสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สื บทอกกันนาน
ซึ่งปฏิทินไทยในปัจจุบันกาหนกให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ เมษายนของทุกปี และกิจกรรมหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์คือ การรกนากาหัวผู้สูงอายุ
หรือผู้ที่สูงวัยกว่า โกยเริ่มจากใช้นาสะอากที่มีกลิ่นหอมของกอกไม้ นาอบสรงนาพระพุทธรูป รกนาที่มือของผู้สูงวัยเพื่อความชุ่มชื่ นและขอพรปีใหม่จากผู้สูงวัย
นอกจากนีก็มีการสากนาเล่นกันระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อความสกชื่น รื่นเริง)
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๒

ต้อนรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.แม่ฟ้าหลวง ดูงาน

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหาร การตั้งงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ร่วมกับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม SD 502 อาคารสิรินธร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กล่าวต้อนรับ ดร.ธนัสถา รัตนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการและการดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (NMR) และ หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Science
innovation facility)

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เรื่อง มาตรฐานอาหาร GMP และ HACCP และการประยุกต์ใช้

เมื่อวันที่ ๖-๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้อง CL 201 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ เรื่อง มาตรฐานอาหาร GMP และ HACCP และการประยุกต์ใช้ เรื่อง การจัดการสุขลักษณะและการจัดระบบ HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๔ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และผู้สนใจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานอาหาร
GMP และ HACCP การควบคุมการปฏิบัติงาน การขนส่งและข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภค จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและวิธีการแก้ไข
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ด้านระบบมาตรฐาน ได้รับเกียรติจาก คุณณทธร กสิบุตร และ คุณมณีพร สังขะรมย์ จากสานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยหลังการอบรมผู้เข้าอบรมที่ผ่านการสอบจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรมาตรฐานอาหาร GMP
และ HACCP จากหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ให้การรับรองโดยตรงด้วย
{GMP (Good manufacturing practice) คื อ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ กี ใ นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร และ HACCP (Hazard analysis and critical
control point) คือระบบวิเคราะห์อันตรายและจุกวิกฤต เป็นหลักเกณฑ์เบืองต้นที่ผู้ประกอบการอาหารจาเป็นต้องมี}

ภารกิจผู้บริหาร
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมระหว่างปีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สอวน. วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
สานักงานมูลนิธิ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้ วย ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์ และนางสมฤดี ศิริวัฒนะกูล เข้าร่วม
ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ ๗ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.ระยอง
• ดร.ประสาร อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบุคคล และ ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง หัวหน้าสานักงานคณบดี ได้รับมอบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx" (EdPEx Assessor : EA) ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๒
- ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับมอบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๒ TQA Training Program 2019 วันที่ ๓ - ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
• อ.นิวร ศรีคุณ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับมอบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม โครงการ " Thailand Digital Young Talent Development
Project" วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จ.นนทบุรี

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
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ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ต่างประเทศ
• รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมนาเสนอผลงาน เรื่อง ปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้ (Controlled-released fertilizer based on
biodegradable hydrogel) และจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ในงาน "The 47th International Exhibition of Inventions Geneva" ด้วยทุน
จากสานักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ และทุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๘ - ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ นครเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
• รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา และ รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยร่วมกับ
การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารให้มีความปลอดภัย และเยี่ยมชมงานวิจัยด้านต่าง ๆ ของ Global Institute of Food Security & International
Agriculture (GIFSIA) รวมทั้งร่วมประชุมในรายละเอียดการทางานวิจัย ของ น.ส.พรพิมล สุดแสวง นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นิสิต
ผู้รับทุนในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันที่ ๒๒ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ Global
Institute of Food Security & International Agriculture, North Dakota State University เมือง Fargo ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
• นายสรายุทธ เวชสิทธิ์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกซ์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ "มุ่งสู่การแพทย์แม่นยา"
วันที่ ๑ - ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
• ดร.วาสินี พงษ์ประยูร สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานวิจัยตามที่คณาจารย์ จากภาควิชา
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้ดาเนินการวิจัยร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กรมการข้าว กรุงเทพฯ
• ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเข้าร่วมการอบรมการสร้างและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาขั้ นพื้นฐานตามโครงการสร้างและ
พัฒนาคุณภาพข้อสอบวัดสมรรถนะผู้เรียน ตามแนว PISA-Like วันที่ ๒ - ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการ “ปรับปรุงการผลิตกล้าเชื้อยีสต์ (Starter A และ
Starter B)” วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จ.ฉะเชิงเทรา
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา PIM's Work-based Education Forum ครั้งที่ ๗ เรื่อง "Work-based Education for
Sustainability การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การพัฒนาทุนมนุษย์และความยั่งยืน ๓ มิติ ที่เป็นความร่วมมือกันของธุรกิจและภาคการศึกษา" วันที่ ๔
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี
• ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วยนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๓๐๗๓๕๘ เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริษัท ซี.วาย. บอสส์ ฟู้ดส์ จากัด จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา "กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาล...พร้อมรับ พร้อมรู้ สู้พิบัติภัย (Bangkok : The
Underwater City)" วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท และ รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีสาหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อการบริโภค วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
• ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา และ ดร.ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร สังกัดภาควิชาชีววิทยา นานักเรียนสาขาวิชาชีววิทยาโอลิมปิก เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยา
โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๕ - ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
• ดร.เดชชาติ สามารถ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมนาเสนอผลการเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง
• ดร.กรประภา กาญจนะ พร้อมด้วย นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา ๓๐๗๓๗๕๕๙ เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับการบาบัดน้าเสีย เข้าเยี่ยมชมระบบการบาบัดน้าเสีย วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงปรับปรุง
คุณภาพน้า จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ นานิสิตภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์กีฬาชาวน้า วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา วข.จันทบุรี จ.จันทบุรี
• ดร.รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๘ - ๑๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม
• ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท พร้อมด้วย ดร.วันศุกร์ เสนานาญ และ รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้
การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการภายใต้โครงการขยายการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออก (SDS-SEA) ในประเทศไทย
วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ม.บูรพา วข.จันทบุรี จ.จันทบุรี
• ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิตภาควิชาวาริชศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๓๐๙๓๒๖๕๙ Seagrasses เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "บริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่นที่ ๕" วันที่ ๑๗ - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ
• ดร.ลี ศาสนพิทักษ์ และ ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

๔

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
• นายนิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "ทาอย่างไรจึงได้ตาแหน่งชานาญการ" เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กองบริหารและพัฒนาบุคลากร อาคาร ภปร. ม.บูรพา จ.ชลบุรี
• ดร.นิตยา ไชยเนตร พร้อมด้วย น.ส.อุษา กล้าณรงค์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา ๓๐๗๓๕๔๕๙ การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ วันที่ ๒๕
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริษัท ไทยเพรซิเด้นท์ฟู้ดส์ จากัด (มหาชน) โรงงานศรีราชา จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานฉลองความสาเร็จโครงการวิธีไทยร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่ง ที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่
๒๙ เมษายน - ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ และวัดป่าเพิ่มบุญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
• ดร.สมชาติ แม่นปืน สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ลิตวดี เจือบุญ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
(หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ สอนบรรยายเรื่อง Bioinformatics and Application ในรายวิชา KACB ๓๐๔ : Basic
Cellular Biology ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.มหิดล วข.กาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
• ดร.ธีรนันท์ นงค์นวล สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ภาพสรุปของนาโนเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้เคมีควอนตัม โดยใช้เคมี
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างนวัตกรรมจากระบบทางเคมี" ในรายวิชา ๐๒๐๔๓๓๖ ควอนตัม ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วันที่ ๙ - ๑๑
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วข.พัทลุง จ.พัทลุง
• ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ สอนบรรยายเรื่อง Behavioral Ecology ในรายวิชา ชว ๒๒๒ บูรณาการสัตวิทยา
ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
• ดร.เดชชาติ สามารถ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล ดร.รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายและจัดกิจกรรม เรื่อง "โลดแล่นไปในสามมิติ" ในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
• ดร.ธีรนันท์ นงค์นวล สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นวิ ทยากรพิเศษ รายวิชา MSE ๖๖๗ ในหัวข้อเรื่อง "Coordination and Organometallic Chemistry"
วันที่ ๑๘, ๒๒, ๒๕ และ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง
• ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมคัดเลือกวิชาชีววิทยา โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหัวข้อ Taxonomy and Comparative Anatomy of Invertebrate วันที่ ๒๒ - ๒๓
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ Mr.Nolan Betterlay หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
• รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ชยาภา วีระโพธิ์ปร ะสิทธิ์ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
• รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.วิสาตรี เสือเอ็ง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.มงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

ค่ายวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ ๒

๕
(2nd

Kids Fun Challenge Science Camp)

คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ จัดโครงการบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ ๒ (2nd Kids Fun
Challenge Science Camp) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จานวน ๒๑ คน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ และจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมประกอบ
ไปด้วย กิจกรรมฐานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ “ฐานเคมีหรรษา” เรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองทางเคมี “ฐานจิ๋วแต่แจ๋ว” เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับสิ่งเล็กๆ
ที่เรียกว่า รา “ฐานสวนในโหลแก้ว” ทดลองจัดสวนในโหลแก้วพร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชแต่ละชนิดไปพร้อมๆ กัน “ฐานโดนัทจิ๋ว” เรียนรู้วัตถุดิบและลงมือทา
โดนัทด้วยตนเอง “ฐานสนุกกับตัวเลข” สนุกคิดกับตัวเลขที่ไม่น่าเบื่อ และ “ฐานเกมส์วิทยาศาสตร์” คิดและเล่นกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งได้จัดกิจกรรม
พิเศษ “การทาฟิซซ่า” ให้กับนักเรียนได้ลองทาและชิมฝีมือตัวเองด้วย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดและ
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

http://amm2019.buu.ac.th

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

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
ดร.ประสาร อินทเจริญ
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
scibuu.pr@gmail.com

