
ขาวคณะวิทยาศาสตร  สิงหาคม  2547 - 1

⌫⌫  ⌫    


  ⌫

    
⌫        

        
 
   
 ⌫

                                                                      

    ขาพระพุทธเจา  คณาจารย ขาราชการ  พนักงาน และนักศึกษา
       คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ.2547
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. 2547 ระหวางวันที่ 18-20

สิงหาคม 2547 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในหัวขอเรื่อง “เศรษฐกิจของชาติมีปญหา  วิทยาศาสตรมีคําตอบ”
พิธีเปดโดยทานผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ณ หอง 4103 อาคารวิทยาศาสตร 4 เวลา 09.00 น.

พิธีถวายพานพุมสักการะพระบรมสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย และเวลา
09.45 น. พิธีเปดนิทรรศการ.

กิจกรรมภายในงานประกอบดวย

 การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแหงวิทยา-
      ศาสตรไทย

 การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
      เจาอยูหัวรัชกาลที่ 9

 การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินี
 การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ
 การบรรยายทางวิชาการ
 การประกวดพานพุมสักการะ
 การประกวดสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร

  การแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร
 การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร (ภาษา

    ไทยและภาษาอังกฤษ)
 การแขงขันการจัดระบบนิเวศจําลอง
 การแขงขันละครวิทยาศาสตร
 การแขงขันโตวาที
 การแขงขันวาดภาพ
 การแขงขันการตอบปญหาทางคอมพิวเตอร
 การแขงขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

 นอกจากนี้ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ยังใหบริการวิชาการการตรวจวัดควันดํา – ควันขาว และระดับเสียงของรถ
ยนตและรถจักรยานยนต ฟรี ! ณ ลานจอดรถวิทย 4

  ⌫⌫⌫


คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดพิธีซอมรับปริญญาบัตรและจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม
จํานวน 278 คน เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2547
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⌫

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย ดร.พิทยา  ตันติเวชวุฒิกุล ภาควิชาเคมี ใน
โอกาสที่ไดรับการแตงตั้งเปนศาสตราจารยเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2547 ณ หอง 4320 อาคาร
วิทยาศาสตร 4

 ⌫⌫ ⌫ 
คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร จัดงานแหเทียนพรรษา ณ วัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อวันที่  29

กรกฎาคม  2547

    
มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ

เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ 19 แหง
และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันดําเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
คอมพิวเตอร ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหใกลมาตรฐานสากล และเตรียมนักเรียนเพื่อแขงขันคณิตศาสตรวิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนศูนย สอวน. สําหรับภูมิภาคตะวันตก รวมกับโรงเรียนในเครือขาย
ของ “ศูนย สอวน.คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเขาคาย โดยคายเคมี
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คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร รับสมัครนักเรียนไมเกินช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 คาย ฟสิกส และชีววิทยา รับสมัครนักเรียนไมเกินช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5

ผูที่ไดผานการคัดเลือกจะไดเขารวมกิจกรรมคายโอลิมปกวิชาการ (คาย 1) ในสาขาวิชาที่ตนสมัครสอบและไดรับ
คัดเลือก ระหวางวันที่  8 – 22  ตุลาคม  2547 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด
นครปฐม

⌦

 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจัดงาน “ปจฉิมนิเทศ” นักศึกษาชั้นปที่  4  ปการศึกษา  2547 ในวันศุกรที่  27
สิงหาคม  2547  เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ หอง  4206  อาคารวิทยาศาสตร  4



 อาจารยพรทรัพย   พรสวัสดิ์ และ อาจารยวรรณรัตน   รุงโรจนธีระ อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตใหลา

หยุดราชการเพื่อเดินทางไปฝกอบรมหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับอาจารยและนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ณ Scuola Matematica
Interuniversitaria เมือง Perugia ประเทศอิตาลี ดวยทุนของมหาวิทยาลัยศิลปากรและทุน Scuola Matematica Interuniversitaria มี
กําหนด  1  เดือน 6 วัน ต่ังแตวันที่  31  กรกฎาคม ถึงวันที่  5  กันยายน  2547

 อาจารยพวงนอย   อักษรทอง อาจารยประจําภาควิชาเคมี และดํารงตําแหนงรองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาศาสตร ไดรับ
อนุญาตใหเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเขารวมกิจกรรม The  3rd APEC
Youth Science Festival (3 rd AYSF) ดวยทุนของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ระหวางวันที่  3 – 9
สิงหาคม  2547

 รองศาสตราจารย ดร.เรณู   เวชรัชตพิมล อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับการเชิญใหเปนผูประเมินภายนอกระดับอุม
ศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อทําการประเมินภายนอกวิทยาลัย       เซนเท
เรซา อินติ เมื่อวันที่  4 – 6  สิงหาคม  2547

 รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน   อนันตช่ืน อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับเชิญจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย เพื่อเขารวมประชุมในโครงการ “เจียระไนเพชร” ในวันที่  13  สิงหาคม  2547 ณ รีสอรท  อําเภอภูเรือ  จ.เลย

 อาจารยศศิประภา   หิริโอตป อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาหยุดราชการ เพื่อเดินทางไปศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ (Statistic Theory เปนทาง Probability) ณ The Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดวยทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร) มีกําหนด  4  ป ต้ังแตวันที่  10  สิงหาคม  2547

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรชัย   หญิงประยูร  ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายวิชา 999102 สหศาสตร  2  ใหกับนิสิตภาค
ปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา  ในภาคตนปการศึกษา  2547 ในหัวขอเรื่อง “นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ใน
วันพุธที่  25  สิงหาคม  และวันเสารที่  4  กันยายน  2547 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอง 201 อาคารหอประชุมธํารง บัวศรี
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มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  และไดรับเชิญเปนวิทยากรในงาน “เปดประตูสูอัมพวัน” (Open House) ในวันพุธที่  18  สิงหาคม  2547
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองอัมพวันเธียเตอร โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา   จันทราพรชัย อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับอนุญาต ใหเดินทาง
ไปราชการตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน เพื่อเขารวมประชุมและเสนองานวิจัย ในการประชุม  2004  International Conferenee on
Embedded and Ubiquitous Computer (EUC  2004) ดวยทุนมหาวิทยาลัยศิลปากรมีกําหนด  3  วัน ระหวางวันที่  25 – 27  สิงหาคม
2547

นายสมชาย   สมเอม ลูกจางประจํา ตําแหนง พนักงานขับรถยนต สํานักงานเลขานุการ ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนช่ือตัว จาก
นายสมชาย  สมเอม เปน นายจักพงษ   สมเอม

บุคลากรใหม

นางสาวเสาวลักษณ   อรามพงศานุวัต  วุฒิ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาคณิตศาสตร
ต้ังแตวันที่  29  กรกฎาคม  2547

ประกาศรับสมัครลูกจางมหาวิทยาลัย  ตําแหนง  ยาม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางมหาวิทยาลัย ตําแหนง ยาม จํานวน

2  อัตรา ผูสมัครตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา ชั้นประถมศึกษาปที่  6  คาจางเดือนละ  4,230  บาท ผูสนใจสมัครใหขอและยื่นใบ
สมัครไดที่ งานการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ในเวลาราชการ ตั้งแตงวันที่ 1 – 20  สิงหาคม  2547

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


