
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๖ ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ | www.sci.buu.ac.th 

 

www             facebook            youtube 

สัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
       เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ “ทิศทางและอนาคตของหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์” ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการ
พื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทาง
และอนาคตของหลักสูตร รายละเอียดทิศทางในอนาคตของการด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้รองรับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลในการสร้างบัณฑิตคุณภาพดี 
โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน
กล่าวเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒ 
พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกันกับบุคลากรที่ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งช านาญการ 
จากนั้นมีการอภิปรายเรื่อง “ทิศทางและอนาคตของหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์” โดย ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดี อาวุโสฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
(ผู้ด าเนินรายการ), การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๒ และช้ีแจงแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 
โดยคณบดี และรองคณบดีฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และแบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานในปัจจุบัน และแผนการปฏิบัติงานในอนาคต
ของภาควิชาและฝ่ายต่าง ๆ ด้วย 

 

สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

        ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชากา ร 
และสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้วยแนวคิด Objectives & Key Results 
(OKRs)” ระหว่างวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม และโรงแรมนาน่า รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมและสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบั น รวมถึง
พัฒนากระบวนการแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กร เสริมสร้างประสบการณ์ในการท างาน ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและศักยภาพ พร้อมทั้ง
การพัฒนากระบวนงานที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้วยแนวคิด OKRs 
๒ ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

       เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการด้วยแนวคิด Objectives & Key Results (OKRs)” ให้กับผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม SD 506 อาคารสิรินธร 
ตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการเป็นองค์กรมุ่งสู่ผลลัพธ์ (Outcome-based Organization) ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม (Social Responsibility) มีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  เพื่อที่จะน าความรู้มา
ใช้ขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ “OKRs: Objectives & Key Results” 
ส าหรับการพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการตามแนวคิด OKRs และการน าแนวคิด OKRs มาปรับใช้พัฒนางานในความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 

 

เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินและการจัดท า SAR ระดับหลักสูตร 

       เมื่อวันที่ ๖-๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง SD 506 อาคารสิรินธร 
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินและการ
จัดท า SAR ระดับหลักสูตร ให้กับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
บุคลากรสามารถน ากรอบแนวคิดไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร 
มีแนวทางในการประเมินตนเอง และเขียนรายงานการประเมินตนเองให้
สอดคล้องกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ 
คณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.วัลลภ ใจดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากร 
และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการ  

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ (TOI 15th) 
       ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาการ
สารสนเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๕ 
ระหว่างวันท่ี ๔-๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
อาจารย์จากศูนย์ สอวน. ต่าง ๆ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีส่วนร่วม
ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก อีกท้ังเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศเชิงวิชาการ 
และช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้เป็นท่ีสนใจของนักเรียน ครู และ
อาจารย์ ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการศึกษาของชาติ 
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันท้ังสิ้น ๑๕ ทีม จ านวน ๙๕ คน ซ่ึงเป็นนักเรียนท่ีผ่าน
การอบรมจาก สอวน. ท้ังค่าย ๑ และ ค่าย ๒ จากศูนย์ สอวน. ๑๓ ศูนย์ท่ัวประเทศ 
และนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและครูผู้สังเกตการณ์จากแต่ละศูนย์
ท้ังหมด ๔๖ คน ท้ังน้ีพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการมูลนิธิ 
สอวน. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 
ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงาน โดยมี รศ.เย็นใจ 
สมวิเชียร เหรัญญิกมูลนิธิ สอวน., ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ ผอ.ส านักวิชาคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี สสวท. , ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.ส านักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และคุณพุทธชาต ทองกร ผอ.กลุ่มบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา สพฐ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และพิธีปิดได้รับเกียรติจาก 
รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบเหรียญ
และเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และการส่งมอบธงการแข่งขันฯ ให้กับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งถัดไป 

 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจผู้บริหาร  

๓ ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ  

• ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมอบรม "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม" วันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ 

• ผศ.พงษ์รัตน์ ด ารงโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมส ารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร เกาะกูด จ.ตราด ประจ าปี ๒๕๖๒ 
วันท่ี ๓ - ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดอ่าวพร้าว เกาะกูด จ.ตราด 

• ดร.ประสาร อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบุคคล พร้อมด้วย ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น ผศ.ดร.ศศิธร มั่นเจริญ สังกัดภาควิชาเคมี ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล 
สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ และ ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิการ เรื่อง การขอต าแหน่งทางวิชาการ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

• ผศ.ดร.อดิศร บูรณวงศ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง The Effect of Annealing Temperature on 
Structure of TiCrN Thin Film Deposited by DC Magnetron Sputtering Method ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th RMUTP International 
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Turning Digital Disruptions into Opportunities วันที่ ๔ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ 

• น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ สังกัดส านักงานคณบดี เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการท าสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชส าหรับการเรียนการสอนและ
การวิจัย วันที่ ๔ - ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

• รศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา และ ผศ.ดร.อดิศร บูรณวงศ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมการประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประจ าปี ๒๕๖๒ (ThEP Center 
Annual Meeting 2019) วันท่ี ๔ - ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา 

• น.ส.นงค์นาถ เปรมวังศรี และ นางปัณฑรีย์ ช่ืนศิริ สังกัดส านักงานคณบดี เข้าร่วมประชุมตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจ าภาคตน้ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร ภปร. ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

• ดร.รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย เรื่อง Effect of Inertia on Locally Favoured 
Structure in Supercooled Hard sphere ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Siam Physics Congress conference 2019 
(SPC 2019) วันท่ี ๖ - ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา 

• รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินและการจัดท า 
SAR ระดับหลักสูตร วันท่ี ๖ - ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

• ผศ.ดร.ศิริโฉม ทุ่งเก้า พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมาพร ทาไธสง ผศ.ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา และ รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร สังกัดภาควิชา
วาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ( ASTC) ครั้งที่ ๗ (The 7th 
Academic Science and Technology Conference: ASTC 2019) วันท่ี ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.รังสิต จ.ปทุมธานี 

• ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ าศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการ “ปรับปรุงการผลิตกล้าเชื้อยีสต์ (Starter A และ 
Starter B)” ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จ.ฉะเชิงเทรา  

   - วันท่ี ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - วันท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - วันท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   - วันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ในห้วข้อ 
"ทิศทางและอนาคตของหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์" วันท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

• ดร.ประสาร อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบุคคล ได้รับมอบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง Coastal Use Zoning Development and 
Implementation ด้วยทุนประเภท ๒ (ทุนองค์กร PEMSEA) วันท่ี ๑๖ - ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เมือง Xiamen ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมด าเนินงานจัดการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้ งที่ ๒๑ 
วันท่ี ๑๙ - ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี 

• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี มูลนิธิ สอวน. วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

• ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหาร
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ หัวข้อ "การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้วยแนวคิด 
Objectives Key Results (OKRs)" วันที่ ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร วข.พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม และโรงแรมนาน่า 
รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ) 

๔ ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

• ผศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัย วันที่ ๑๐ - ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์
พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

• ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อร่วมศึกษาการวัดกระแสน้ าและเก็บข้อมูลคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง 
บริเวณปากแม่น้ าปราณบุรี วันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณปากแม่น้ าปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

• นางจันทนีย์ บุญมามีพูล และ น.ส.พรพรรณ สีลาผอง สังกัดส านักงานคณบดี เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการใช้เครื่ องมือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชนิด 3D 
วันท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริษัท Zeiss Competence Center อ.เมือง จ.ชลบุรี 

• ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กรุงเทพฯ 

• ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Using R for Research in Biological Science" โครงการภายใต้ความ
ร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 

• ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมอบรมการผลิตผลไม้อบแห้งแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีและสารละลายน้ าตาลที่มี
คุณภาพสูง ประหยัด รวดเร็ว และต้นทุนต่ า วันท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 

• ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย และ ผศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย สังกัดภาควิชาเคมี น านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีศึกษา ไปศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี วันท่ี ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันนวัตกรรม ปตท. และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

• ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ 
จ.ขอนแก่น 

• ผศ.ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง Autochthonous yeasts 
and lactic acid bacteria associated with natural fermentation of pineapple juice and their properties of pineapple juice fermentation ใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2019 (FIAC 2019) วันท่ี ๑๓ - ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

• ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

• ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมโครงการ Happy Heart : ปันน้ าใจ มอบสิ่งของ ส่งน้องเรียน กิจกรรมประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อ.ตาพระยา และ ม.บูรพา วข.สระแก้ว จ.สระแก้ว 

• ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานโครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) ในช่วงระยะครึ่งแผน วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กรุงเทพฯ 

• ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ (PCT-9) วันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษและประชุมสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่ อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ วันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

• ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๒ ของสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรม
เกษตร วันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

• ดร.สามารถ สายอุต และ ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ ๑๑ 
Food Innovation Contest 2019 "Innovation for Value-added of food Industry" วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา กรุงเทพฯ 

• นายชาติชาย มาลาพงษ์ และ ดร.สรายุทธ เวชสิทธิ์ สังกัดส านักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Using MestReNova (Mnova) 
Software to Process, Analyze and Publish NMR and MS Data Efficiently วันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 

• ดร.สลิล ช้ันโรจน์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะท างานประสานงาน (Secretariat) ด้านการพัฒนาก าลังคนและผู้แทนกลุ่ม
อาชีวศึกษาในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารเภสัชศาสตร์ (หลังเก่า) ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

• ว่าที ่ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง หัวหน้าส านักงานคณบดี พร้อมด้วย ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา และ น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์ สังกัดส านักงานคณบดี 
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรูสู้่ความสุขในการท างาน (R2H) ส าหรับนักสร้างความสขุ ม.บูรพา วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะไทด ์
รีสอร์ท จ.ชลบุรี 

• น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว พร้อมด้วย นายธีรยุทธ นพรัตน์อาภากุล และ น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ สังกัดส านักงานคณบดี เข้าร่วมอบรมการจัดการฐานข้อมูล
ด้วย Microsoft Access ระดับพื้นฐาน วันท่ี ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

• ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย สังกัดภาควิชาเคมี และ ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุม The 3th International Symposium & 
2nd International Workshop on Functional Bio-Nanotechnology วันท่ี ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ) 

๕ ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

• รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
เครือข่ายพื้นที่จังหวัดชลบุร ีวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

• ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง Production and structural 
characterization of polysaccharides from marine actinomycetes ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference and 
Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 วันท่ี ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมบรรยายเกี่ยวกับโครงการจัดการชายฝั่ งแบบบูรณาการ
โครงการฟื้นฟูปะการังและโครงการ SDS-SEA Scaling up Project ที่ด าเนินการโดย ICM Learning Center ของ ม.บูรพา วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี 

• ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
วันท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายซูแซนเทลลีใน
ปะการังแข็งจากอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จากล าดับเบสของ ITS2 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 21st National Genetics Conference การประชุม
วิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ วันท่ี ๒๐ - ๒๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี 

• อ.นิวร ศรีคุณ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project (TDYT) และน านิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 
Orientation and Foundation Course (Boot Camp) วันท่ี ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที จ.นนทบุรี 

• ดร.กรประภา กาญจนะ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ และ ดร.สลิล ช้ันโรจน์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้านิเทศนิสิต
ฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี 

• น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว พร้อมด้วย น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์ และ น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ สังกัดส านักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

• นายชาติชาย มาลาพงษ์ พร้อมด้วย น.ส.นพวรรณ ทับขัน และ น.ส.ปาลิตา เอี่ยมหมดจด สังกัดส านักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโคปี" (NMR Structure Elucidation Software) 
วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

• ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ และ น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ สังกัดส านักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
"เทคนิคการเขียนค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร" วันท่ี ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 
ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

• ดร.กรประภา กาญจนะ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ และ ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ าจตุจักร กรุงเทพฯ 

• ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อให้แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
เพื่อความยั่งยืน วันท่ี ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.สงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎ์ธานี 

• ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญประชุมน าเสนอรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๒ ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สกว.) กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.สมชาติ แม่นปืน พร้อมด้วย ดร.แวววลี โชคแสวงการ และ ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาชีวเคมี วันที่ ๒๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล กรุงเทพฯ 

• ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสุข สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๔ และการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลลิเวอร์ กรุงเทพฯ 

• นายนิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์ สังกัดภาควิชาเคมี เข้าร่วมอบรมการจัดการวัตถุอันตรายและสารเคมีในประเทศไทยและต่างประเทศ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ 

• ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร ผศ.ดร.ศศิธร มั่นเจริญ สังกัดภาควิชาเคมี ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ.ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน และ อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร 
สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตะวันออก ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๖ - ๒๘ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมชลจันทร์รีสอร์ทพัทยา จ.ชลบุรี 

• ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ และ ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ ๒๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ จ.ชลบุรี 

• ผศ.ดร.สมชาติ แม่นปืน พร้อมด้วย ดร.แวววลี โชคแสวงการ และ ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาชีวเคมี วันที่ ๒๗ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ 

• ดร.ลี ศาสนพิทักษ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร ์เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการคณิตศาสตรบ์ริสทุธ์ิและประยกุต ์
ประจ าปี ๒๕๖๒ (APAM 2019) วันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี 

• รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี สังกัดภาควิชาชีววิทยา และ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ 
เข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ไมโครพลาสติก และร่วมกันหาข้อสรุปในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ไมโคร พลาสติกในดิน 
ตะกอน แหล่งน้ า และสิ่งมีชีวิต วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักงานการวจิัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุม/ อบรม/ สัมมนา : ในประเทศ (ต่อ) 

๖ ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

• ผศ.สุดสายชล หอมทอง สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้า (ตรวจการจ้างงวดที่ ๒) โครงการจ้างออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
โดยพัฒนาพ้ืนท่ีสวนสาธารณะโขดปอ สวนสาธารณะศาลเจ้า สวนสาธารณะโขดมะขามป้อม และหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็น Landmark ของ จ.ระยอง 
วันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ.ระยอง 

• ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท และ รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง รายงาน
สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และโครงการการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (SDS-SEA/ICM) วันท่ี ๒๗ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๑ (ระยอง) อ.แกลง จ.ระยอง 

• ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล พร้อมด้วย ดร.ศนิ จิระสถิตย์ และ ดร.สามารถ สายอุต สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพ
การก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย วันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร และ ดร.พัชรี วงษ์เกษม สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
(APAM 2019) วันท่ี ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี 

• ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ SPA P2P 2019 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันท่ี ๒๗ - ๓๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จ.สงขลา 

• ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ และ ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ ๒๘ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักงานเทคนิคและวิจัยสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด กรุงเทพฯ 

• ดร.วรนพ สุขภารังษี สังกัดภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 13th TALAS International Conference (Reducing animal 
testing with advanced stem cell technologies) วันท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.การะเกด เทศศรี สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.วิชชุดา อินจ าปา หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
วันท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารมหามกุฏ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผล และ ดร.สิทธิ บัวทอง สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ 
ครั้งท่ี ๑๒ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Siam Physics Congress conference ๒๐๑๙ (SPC 2019) วันท่ี ๖ - ๗ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา 

• ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายอัครพงษ์ พวงพิลา หลักสูตรวิทยาศาสตรม หาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม วันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มรภ.อุดรธานี จ.อุดรธาน ี

• ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน และ ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ในฐานะอาจารย์
ผู้แทนศูนย์ วันท่ี ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 

• ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์โจทย์ทางสถิติเ พื่อการวิจัย" 
วันท่ี ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันอ อก วันที่ ๑๒ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส านักงานอธิการบดี มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี 

• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันท่ี ๑๓ - ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

• รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเข้าเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นให้กับ บริษัท เกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด เพื่อศึกษาความเป็นไปในการพัฒนา
ปุ๋ยเคมีปลดปล่อยช้าโดยการเคลือบด้วยไคโตซานไฮโดรเจลด้วยเครื่องฟลูอิไดซ์เบด วันท่ี ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 

• ดร.นิตยา ไชยเนตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ของ นายณัฐชนน เจาวัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล วันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ 

• ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่อง Plankton ecology ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการเรียน
การสอนนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน วันท่ี ๑๔ - ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 

• ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันท่ี ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เลย จ.เลย 

• ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.จิดาภา กล้ากสิกิจ น.ส.นฐชา ช่างเพ็ชรผล และนายปฐมพงศ์ 
รัตนประสาท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล วันท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.บูรพา วข.จันทบุรี จ.จันทบุรี 

• รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สวนสุนันทา กรุงเทพฯ 

• ผศ.ดร.สุทิน ก่ิงทอง สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 21st National Genetics Conference การประชุม
วิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ วันท่ี ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี 

• ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ของ น.ส.ภรณ์วิมล สามปรุ หลักสูตรวิทยาศาส ตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ส่วนบรรณาธิการและท่ีปรึกษา       ที่ปรึกษา  :  ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรสีุข 
หากต้องการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ สามารถส่งข่าวได้ที่    บรรณาธิการ :  ดร.ประสาร อินทเจริญ 
ว่าท่ี ร.ต.กิตตศิักดิ์ เกตุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อนึ่งท่านสามารถติดตาม  ผู้จัดท า  :  ว่าท่ี ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว  
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  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบรูพา 
อ.เมือง  จ.ชลบุรี  ๒๐๑๓๑ 
โทร. ๐-๓๘๑๐-๓๐๑๑ แฟกซ์ ๐-๓๘๓๙-๓๔๙๖  

๗ ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ปีท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

• รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา ในหัวข้อ "ปฏิวัติเทคโนโลยีแม่พิมพ์สู่การผลิตยุคชีวภาพ" ในงาน อินเตอร์โมลล์ 
ไทยแลนด์ ๒๐๑๙ มหกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิตแม่พิมพ์หนึ่งเดียวของไทย (INTERMOLD Forum 2019) วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

• ดร.วรนพ สุขภารังษี สังกัดภาควิชาชีววิทยา ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์ และเป็นผู้บรรยาย (Keynote 
speaker) ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจ าปี ๒๕๖๒ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

• รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับเชิญเป็นกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ชยาภา วีระโพธิ์ประสิทธิ์ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

• ดร.วิชญา กันบัว สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ของ น.ส.พนิชา พรวิริยะมงคล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ วข.บางเขน กรุงเทพฯ 

• รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุ ษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

• ผศ.ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.อรรวี ค าประสงค์ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ในหัวข้อเรื่อง การท าใสและยืดอายุการเก็บรักษาของไวน์ข้าวหวานปรุงรส วันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

ค่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์
ทางทะเล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓, ๔ และ ๖ รวม ๑๑๓ คน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเ รียนให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้จริง ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญด้านศาสตร์ทางทะเล และการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ใน
ห้องปฏิบัติการ โดยสามารถน าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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