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 ⌫ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ มูลนิธิสงเสริม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ    
จัดโครงการอบรมครู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรโลก ประจําป 2548 โดยคณะเปน
ศูนยจัดอบรมคณิตศาสตร หลักสูตร 1 หลักสูตร 2 และฟสิกสหลักสูตร 3 ระหวางวันที่ 25 เมษายน 2548 ถึง  วัน
ที่ 6 พฤษภาคม 2548

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดประชุมเพื่อนําเสนอศักยภาพดานวิจัย

คณะผูวิจัยเร่ือง“สถานภาพและความสามารถดานการแขงขันทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและ          
วิทยาศาสตรประยุกต “โดยรองศาสตราจารย ดร.พินิติ รตะนานุกูล  หัวหนาโครงการรวมกับคณะวิทยาศาสตร           
จัดประชุมเพื่อนําเสนอ ศักยภาพดานการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2548 และ ในการนี้ไดเยี่ยมชมศูนยวิจัย/หนวยวิจัย/กลุมวิจัยของคณะ

ศนูย สอวน. คณะวทิยาศาสตร  มหาวทิยาลยัศลิปากร
จัดพิธีปดคายโอลิมปกวิชาการ(คาย 2) ปการศึกษา 2547

ศนูยสอวน. คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร จัดพิธีปดคายโอลิมปกวิชาการ (คาย2) ปการศึกษา
2547 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปราณี  นิลกรณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร  เปนประธานในพิธี เมื่อวันศุกรที่ 1
เมษายน 2548
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธในงาน Education Fair

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธในงาน Education Fair  ซ่ึง
จัดโดย บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ระหวางวันที่ 16-17 มีนาคม 2548 ณ หองบางกอกคอนเวนชั่น   ศูนยการ
คาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับมอบแผงเซลลแสงอาทิตย พรอมอุปกรณ จากบริษัท บางกอกโซลาร จํากัด

บริษัท  บางกอกโซลาร  จํากัด  โดย คุณนิพนธ เจ็ดศิริ รองประธานกรรมการบริหาร  มอบแผงเซลล
แสงอาทิตยพรอมอุปกรณจํานวน 3 ชุด ใหแกคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนักศึกษา คณะวิทยา
ศาสตร  ไดศึกษาและทํางานวิจัยโดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี นิลกรณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนผูรับ
มอบเมื่อ  วันที่  15  มีนาคม  2548

⌦
☺  คณะกรรมการนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร จดัโครงการปลกูปาชายเลน ระหวางวนัที ่ 11 – 12  มีนาคม

2548   ณ   สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่  6   อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี
☺  คณะกรรมการนักศึกษาจัดโครงการวิทยาศาสตรสูชุมชนในระหวางวันที่ 1-15 เมษายน 2548

ณ โรงเรียนบานเสาหงษ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
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♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล ภาควิชาจุลชีววิทยา และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา จั
นทราพรชัย ภาควิชาคอมพิวเตอร ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ณ นครคุนหมิง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ การศึกษาไทย มีกําหนด 2
วัน ระหวางวันที่ 19-20 มีนาคม 2548 ดวยงบประมาณเงินรายได คณะวิทยาศาสตร

♣ อาจารยสุมิตร เขียววิชัย ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติให
เดินทางไปราชการตางประเทศ ช่ัวคราว ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองอิสระฮองกง เพื่อดู
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มีกําหนด 4 วัน ระหวางวันที่ 23-26 มีนาคม 2548
ดวยงบประมาณเงินรายได คณะวิทยาศาสตร

♣ รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ ภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุมัติใหเดินทางไป
ประชุมและ  เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม 69 Arbeitstagung Allgemeine Algeba,69th Workshop 
on General Algebra,20th  Conference for Young Algebraists มีกําหนด 3 วัน ระหวางวันที่ 18-20 มีนาคม 
2548 ณ The University of Potsdam ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน และไดรับอนุญาตใหลาหยุดราชการ
เพื่อดูงานวิจัย สาขาคณิตศาสตร ณ The University of Potsdam ดวยทุนสวนตัวมีกําหนด   1 เดือน 6 วัน ระหวาง
วันที่ 21 มีนาคม 2548 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2548

♣รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง ภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2548

♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเจตน ไวยาการณ ภาควิชาสถิติ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
หัวหนาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2548

♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา จันทราพรชัย  ภาควิชาคอมพิวเตอร ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง หัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม
2548

♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน กนกศิลปธรรม ภาควิชาจุลชีววิทยาไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2548

♣  อาจารย ดร.เอกพันธ บางยี่ขัน ภาควิชาจุลชีววิทยา ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองหัวหนา
ภาควิชาจุลชีววิทยาและรักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยาไดทุกครั้งในกรณีที่ หัวหนาภาควิชา
จุลชีววิทยา ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการไดตามปกติ ทั้งนี้ตั้งแต 1 เมษายน 2548

♣ อาจารย ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ภาควิชาเคมี ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2548
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ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร  ศิษยเกา  และผูมีอุปการคุณ
หากทานมีความประสงคที่จะสงขอเสนอแนะ  ขาวสาร  หรือเปลี่ยนที่อยูโปรดแจง

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000
โทรศัพท 0-3425-5093  โทรสาร 0-3425-5820  E-mail science@su.ac.th
สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน


