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⌫⌫  ⌫      

ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดพิธีปดคายโอลิมปกวิชาการ (คาย 2) ปการศึกษา 2548

ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีปดคายโอลิมปกวิชาการ (คาย 2)ปการศึกษา
2548 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปราณี   นิลกรณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานในพิธี เมื่อวันศุกรที่
31 มีนาคม 2549

☺ รองศาสตราจารยวัฒนา  เกาศัลย    อาจารยประจําภาควิชาสถิติ  ไดรับอนุญาตเปนอาจารยบรรยายพิเศษ 
รายวิชา  464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรสําหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2548 ทุกวันเสาร เวลา 13.00 – 16.00  น. และวันอาทิตย เวลา 
09.00 – 12.00  น. ณ หอง ศษ 1307 อาคารศึกษา 1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

☺ รองศาสตราจารยวีรานันท  พงศาภักดี  อาจารยประจําภาควิชาสถิติ  ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรให            
การอบรมกับเจาหนาท่ีของสํานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) หัวขอเรื่อง “ทฤษฎีและการประยุกตใชงาน        
GLM (Generalized Linear Model) ” ระหวางวันที่ 18 และ 20 เมษายน 2549 ณ หองประชุม สํานักงานอัตราเบี้ยประกัน
วินาศภัย

ขาวบุคคล

เทศกาล วันสงกรานต
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☺ รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตเปน
วิทยากรใหการอบรมแกนักเรียนในรายวิชาพีชคณิต ระหวางวันที่ 3 – 8 เมษายน 2549 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล  อาจารยประจําภาควิชาจุลชีววิทยา  ไดรับอนุมัติใหลาฝกอบรม 
(วิจัย) เรื่อง Isolation of cndophytic actinomycetes from the tissues of selected Chinese Thai  herbaceous plant ณ 
Kunming Institute  of   Botany, Chinese Academy of  Science เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดวยทุน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ประจําปงบประมาณ 2549     
(ทุนประเภท 1 ก )  มีกําหนด  30 วัน ตั้งแตวันที่ 1 – 30  เมษายน 2549

☺ รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย  อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปปฏิบัติงาน 
ณ ตางประเทศ เพื่อเขารวมประชุมกับคณะผูประเมินโครงการ The Uplands Program (SFB 564) ณ มหาวิทยาลัย 
Hohnheim

☺ รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิวนิ่ม  อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรอบรมคัดเลือกผู
แทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศประจําป พ.ศ.2549 ในวันจันทรท่ี 13 
มีนาคม 2549 และวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2549 เวลา 09.00  - 16.00  น.  ณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

☺ อาจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม  อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาต เปนวิทยากรอบรมคัดเลือกผูแทน
ประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศประจําป พ.ศ.2549 ในวันจันทรท่ี 13 มีนาคม 
2549 และวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2549 เวลา 09.00  - 16.00  น.  ณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

☺ อาจารยวรัญ ูพูลสวัสดิ์ อาจารยประจําภาควิชาจุลชีววิทยา ซึ่งไดรับอนุญาต ใหลาศึกษาตอระดับปริญญา
โท – เอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา ณ ประเทศออสเตรเลีย ดวยทุนรัฐบาลออสเตรเลีย และทุนรัฐบาล (สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา) (ทุนประเภท 1 ก ) มีกําหนด 7 ป ตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2542 นั้นไดเสร็จสิ้นการศึกษาและ
เดินทางกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการตามปกติท่ีคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2549

คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการรดน้ําดําหัวข้ึนเพื่อเปนการ
กระตุนจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมของไทยใหกับเด็กรุนใหม รวมถึงความเปนสิริมงคลของผูท่ีเขารวม
กิจกรรมในวันที่ 10 เมษายน 2549 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานไทร คณะวิทยาศาสตร

กิจกรรมนักศึกษา



ขาวคณะวิทยาศาสตร ประจําเดือนเมษายน  2549 - - 3

☺ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรูความสามารถดาน                
วิชาการอาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง “การคิดเชิงคณิตศาสตร 5”  อบรมระหวางวันที่ 17 – 21  เมษายน 2549              
เวลา   09.00 –  16.00  น. ณ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร

⌦

☺โครงการโอลิมปกวิชาการ เขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร
นักเรียนโครงการโอลิมปกวิชาการ    เขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรโดยวิธีพิเศษประจําปการศึกษา 2549  10 สาขาวิชา
ระหวางวันที่ 6 มีนาคม - 7 เมษายน 2549 สอบถามรายละเอียดไดท่ี งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร     โทร. 0-3427-1315 หรือ ท่ี http://www.sc.su.ac.th

☺ โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเขา
ศึกษาในโครงการรับนักศึกษา วิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ ประจําปการศึกษา 2549 สาขาวิชาตาง ๆ 10 สาขาวิชา จําหนาย   
ใบสมัครและรับสมัครตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2549 สอบถามรายละเอียดไดท่ี งานบริการการศึกษา           
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  โทร .  0-3427-1315 หรือ  
http://www.sc.su.ac.th

         ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตรศิษยเกา และผูมีอุปการะคุณ
                  หากทานมีความประสงคที่จะสงขอเสนอแนะ  ขาวสาร  หรือเปล่ียนที่อยูโปรดแจง

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

          สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน http://www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน




