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การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒๔ (AMM 2019)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัย
คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ “The 24th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2019)"
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักคณิตศาสตร์ในประเทศไทย ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่มี
ต่อการพัฒนาประเทศ เผยแพร่ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศฯ อีกทั้งเป็นการเปิดโอ กาสให้
คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการทาวิจัยให้มากขึ้น มีผู้เข้าร่วมการประชุมและนาเสนอผลงานกว่า ๔๐๐ คน โดยกาหนด
จัดพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้อง 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ ประธาน
จัดการประชุมฯ (หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) และ รศ.นารถธิดา ตุมราศวิน ผู้แทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
กล่าวรายงาน ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และ ผศ.รจิต วัฒนสินธุ์ นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ ๑๑

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมและนาเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ ๑๑ (The 11th National Science Research Conference) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือของเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ ๖ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพการจัดงาน
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผลงานวิจัย ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งส่งเสริม
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา อีกทั้งเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ได้นาเสนอ
ผลงานวิจัยอีกด้วย
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บุคลากรรับประกาศเกียรติคุณ ในงานแถลงข่าว “การนาเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยฯ”

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ และ ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย อาจารย์ประจาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าร่วมและรับประกาศเกียรติคุณใน “งานแถลงข่าว การนาเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ” ณ สโมสร
ทหารบก กรุงเทพฯ จัดโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณนักวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติในการได้รับรางวัล
การประกวดนวัตกรรมในระดับนานาชาติ โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร
และแสดงความขอบคุณกับอาจารย์ทั้งสองท่าน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมมีรายละเอียดดังนี้
๑. รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ และ นายศุภกิตติ์ พ่วงรอด นิสิตปริญญาตรี ได้รับรางวัล Bronze Medal ในการนาเสนอผลงานนวัตกรรม “ปุ๋ยเคมีชนิด
ควบคุมการปลดปล่อยได้ (Controlled-release fertilizer based on biodegradable hydrogel) ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions
Geneva” ณ นครเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส
๒. ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย นายณัฐชนน ตาปราบ และ น.ส.เบญจรัตน์ ทาแสงทอง นิสิตปริญญาโท ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold medal) จากการนาเสนอ
ผลงานนวัตกรรม “นวัตกรรมเซนเซอร์บนกระดาษสาหรับการตรวจวัดฟอร์มัลดีไฮด์ (An innovative paper-based sensor for formaldehyde detection in
foods)” และรางวั ล Special Prize จากประเทศเกาหลีใ ต้ ในงาน “The 30 th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX
2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
หลังการมอบประกาศฯ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิ การ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมทั้งผู้บริหารของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมผลงานของนักวิจัยที่นาไปจัดแสดงในงานด้วย

นิสิตปริญญาโทคว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold medal) ในงาน ITEX 2019
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐชนน ตาปราบ
และ น.ส.เบญรัตน์ ทาแสงทอง นิสิตระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์ ในที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย อาจารย์ประจาภาควิชาเคมี ที่คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold medal)
จากการประกวดและจัดแสดงผลงาน เรื่องนวัตกรรมเซนเซอร์บนกระดาษสาหรับ
การตรวจวัดฟอร์มัลดีไฮด์ (An innovative paper-based sensor for formaldehyde
detection in foods) ในงาน “The 30th International Invention, Innovation &
Technology Exhibition” (ITEX 2019) ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภารกิจผู้บริหาร
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์
และนักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” ม.บูรพา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๓ - ๒๔
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือการสร้ างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากาลังคน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ๑ กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์ และนางพรสุดา ลิยงค์ สังกัดสานักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการนาเสนอโคร งงานวิทยาศาสตร์
SCIUS Forum ครั้งที่ ๙ วันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
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ภารกิจผู้บริหาร (ต่อ)
• ดร.ธนัสถา รัตนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดง
ในเวทีนานาชาติฯ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ
• อ.นิวร ศรีคุณ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับมอบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม โครงการ "Thailand Digital Young Talent Development
Project" ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.ศรีปทุม จ.ชลบุรี และครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จ.นนทบุรี

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ
• ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ - ๒๕
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอา หัวหิน จ.เพชรบุรี
• ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี พร้อมด้วย ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ และนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวาริชศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๓๐๙๔๖๒๕๙ ชลธีวิทยา เข้าศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับลักษณะนิเวศของระบบแหล่งน้า ป่าพรุ และพื้นที่ชุ่มน้า วันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จ.จันทบุรี และสวนพฤกษศาสตร์ จ.ระยอง
• ดร.สลิล ชั้นโรจน์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการกัญชาจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สมาคมชาวไร่อ้อย
ภาคตะวันออก อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
• ดร.จันทรา อินทนนท์ และ ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ุฬาลงกรณ์
จุ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ มรภ.ราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
• ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)" ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
จ.นครราชสีมา
• ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการ “ปรับปรุงการผลิตกล้าเชื้อยีสต์ (Starter A
และ Starter B)” วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จ.ฉะเชิงเทรา
• ดร.กรประภา กาญจนะ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วยนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๓๐๗๓๗๕๕๙ เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับการบาบัดน้าเสีย เข้าเยี่ยมชมระบบการบาบัดน้าเสียของบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) วันที่ ๓ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี
• ดร.ลี ศาสนพิทักษ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมปรึกษาและคิดงานวิจัยในหัวข้อ Linear Preserver Problems on Generalized Algebraic Structure and
Properties of Those Structures วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล และ ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ
• ดร.จุฑารัตน์ คงสอน พร้อมด้วย ดร.ชาติไทย ไทยประยูร และ อ.พรทิพย์ เกษมพิณ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าพูดคุยขอคาแนะนาในการพัฒนาหลักสูตร
ด้านประกันภัย วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี และ ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและร่วมดาเนินการโครงการกาจัดขยะอินทรียแ์ ละ
ผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมระยองบีช จ.ระยอง
• ผศ.ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง พร้อมด้วย ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น สังกัดภาควิ ชาเคมี และ ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและการเขียนขั้นตอน การจัดทาแผนฉุกเฉิน ป้องกัน การระงับเหตุ (SOPs) และ
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ER)” วันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จ.ชลบุรี
• ดร.สลิล ชั้นโรจน์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
• ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท และดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion) ในโครงการศึกษา
ความตระหนักและความเสี่ยงของชุมชนในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก ต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง และพายุซัดฝั่ง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเทาทอง ม.บูรพา จ.ชลบุรี
นายนิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "ทาอย่างไรจึงได้ตาแหน่งชานาญการ" เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กองบริหารและพัฒนาบุคลากร อาคาร ภปร. ม.บูรพา จ.ชลบุรี

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๔

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
• 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
• ผศ.ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยและลงพื้ นที่ให้คาปรึกษาผู้ประกอบการสินค้า OTOP เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า ให้คาปรึกษาในด้านที่เกี่ยวข้อง และประชุมสรุปผลการดาเนินงาน วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถานประกอบการ จ.ชลบุรี
• ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเกษตรแบบอัจฉริยะ" วันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การศึกษา
วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล จ.ลาปาง
• ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี และ ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ดาเนินการประสานงานเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ภายใต้โครงการขยาย
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออก (SDS-SEA) ในประเทศไทย วั นที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สานักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ระยอง และองค์การบริหารส่วนตาบลตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
• ดร.ธีรนันท์ นงค์นวล สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดาเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๐ ประจาปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ
• ดร.แวววลี โชคแสวงการ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือ Imaging Mass Spectrometer วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี
• ดร.อรรณพ แก้วขาว พร้อมด้วย ดร.ลี ศาสนพิทักษ์ และ ดร.สมคิด อินเทพ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ นานักเรียนตัวแทน สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
• ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าพบปะหารือเรื่องโครงการความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กับ Dr.Emmanuel
Paradis จาก French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) วัน ที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สานักงาน
กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ
• อ.วิโรจน์ เครือภู่ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ นาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๒๑ - ๒๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
• รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ นาเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง "การผลิตฉนวนความร้อนจากก้านใบและแกนทางใบของปาล์มน้ามันและ
น้ายางธรรมชาติ" ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
จ.นครราชสีมา
• ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ และ รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการและชี้แจงการปฏิบัติในการสารวจ
ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ เกาะกูด จ.ตราด วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จ.ชลบุรี
• ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเข้าร่วมรับเสด็จฯ และเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมถวายรายงานข้อมูลนิทรรศการของหน่วยงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
International Conference on Biodiversity 2019 วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
• ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา และ ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Biodiversity 2019 วันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
• ดร.วันศุกร์ เสนานาญ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณาจัดทา (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการป้องกั นและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ ต.ตะพง และ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชายตารีสอร์ท จ.ระยอง
• รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมสัมมนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง "ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง
สู่คุณภาพอุดมศึกษายุคใหม่" วันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอัมรา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
• ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ และ อ.วิโรจน์ เครือภู่ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ นานักเรียนตัวแทน สอวน. สาขาวิชาฟิสิกส์ ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา และนักเรียน สสวท.
เข้าร่วมโครงการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๒๖ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
• น.ส.ประภารัตน์ มณีรัตน์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา และ น.ส.ลลิต ขาวงษ์รัตนโยธิน สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น
นั ก วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพอาหารทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา เรื่ อ ง "การควบคุ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ ตามเกณฑ์ ม าตรฐาน" วั น ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง ระดับจังหวัด
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๕

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ)
• ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการ “ปรับปรุงการผลิตกล้าเชื้อยีสต์ (Starter A
และ Starter B)” วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จ.ฉะเชิงเทรา
• รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุม "เข้าใจปัญญาประดิษฐ์" และประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ จ.ชลบุรี
• ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการ “ปรับปรุงการผลิตกล้าเชื้อยีสต์ (Starter A และ Starter B)” ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จ.ฉะเชิงเทรา
• ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท ดร.วันศุกร์ เสนานาญ รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร และ ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
ภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เรื่อง การประเมินความเปราะบางของชายฝั่งบริเวณพื้นที่สาธิตใน จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ จ.ระยอง

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
• ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ของ น.ส.กรกฎ ชั้นประเสริฐ สาขาวิชาวิทยาศ าสตร์ทางทะเล
บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ
• ผศ.พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมระดับนานาชาติ นักสังขวิทยาแห่งกรุงเทพ ค รั้งที่ ๑
(Bangkok shell Show 2019) วันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ TCDC, Bangrak Central Post office กรุงเทพฯ
• ดร.วรนพ สุขภารังษี สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร สาขาวิชาชีววิทยา ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาเทคนิคเชิงปฏิบัติการพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ๑ (ชีววิทยาและเคมี) สาหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.เกษตรศาสตร์
วข.บางเขน กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ของ นายวรุฒ คงสงด้วง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการรายงานและประเมินความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ ของ นายจิงเ หยาะ แซ่ล้อ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
• ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินผลงานวิจัยและนวัตกรรม โครงการ Science Exhibition Day 2019
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
• รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การผลิตแม่พิมพ์สาหรับวัตถุดิบที่เป็นไ บโอพลาสติก" ในงาน
Intermach 2019 วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.จอมใจ สุกใส สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.นฤรัตน์ จ้อยบารุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.วัณณิตา สุธาวา หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบโครงงานวิจัย ของ น.ส.มุขสุดา แก้วกิริยา และ น.ส.ภาพิชมนทน์ วิริอินทรีย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
• ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุ ทธกาล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา BCT 651 Experimental Design for
Biochemical Technology วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.สมชาติ แม่นปืน สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี
(VISTEC) จ.ระยอง
• ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.แทนตา สุริยะวงศ์ และ น.ส.นพรัตน์ อินประสิทธิ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรุงเทพฯ
• รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
• ดร.วรนพ สุขภารังษี สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล "The Hitachi Trophy 2019 รอบ Grand Champion" ในการประชุม
วิชาการ ครั้งที่ ๒๗ ประจาปี ๒๕๖๒ (The Science Forum 2019) วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ
• ผศ.ดร.สมชาติ แม่นปืน สังกั ดภาควิชาชีวเคมี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการสอบปกป้ อ งวิ ทยานิ พนธ์ ของ Dr.Prempree Duangpummet, Student in
Science and Technology Education (International Program) วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.มหิดล กรุงเทพฯ

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๖

ต้อนรับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดูงาน

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เข้าศึกษาดูงาน โดยมี ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์ ดร.ธนัสถา รัตนะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้า
สานักงานคณบดี และนักวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ห้องประชุมน้าใจซายน์ (SD 117) อาคารสิรินธร พร้อมทั้งนาชมโรงงาน
ต้นแบบวิศวกรรมชีวเคมีภายใต้โครงการ “การขยายขนาดการผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียที่ระดับโรงงานต้นแบบและการสร้างถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5,000 ลิตร
ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ อีกด้วย

http://bit.ly/regNMR

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

