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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร แหงชาติ 2548
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรวมงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 2548 ระหวางวันที่ 17-19
สิงหาคม 2548 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอเรื่อง “วิทยาศาสตร คือ ความรู สูความสําเร็จ” ประธานพิธี
เปดโดยทานผูวาราชการจังหวัดนครปฐม นายประสาท พงษศิวาภัย ซึ่งมีกิจกรรมตางๆ ประกอบดวย กิจกรรมถวายพานพุม
สักการะพระบรมสาทิสลักษณ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย , การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร, การบรรยาย
ทางวิชาการ, การประชุมทางวิชาการ, การประกวดพานพุมสักการะ, การประกวดวาดภาพ, การประกวดการจัดระบบนิเวศ
จําลอง, การประกวดภูมิปญญาทองถิ่น , การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร (ภาษาอังกฤษ) , การแขงขันตอบปญหา
ทางวิทยาศาสตร (ภาษาไทย), การแขงขันความรูคอมพิวเตอรและโปรแกรมภาษาซี, การแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร,
การแขงขันโตวาที, การแขงขันละครทางวิทยาศาสตร, กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ณ บริเวณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม และสามารถอานรายละเอียดไดที่ www.sc.su.ac.th

คณาจารยจาก Hanoi Open University Technology และ Hanoi University of Technology
ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร ไดตอนรับคณาจารย จาก Hanoi Open University และHanoi University of
Technology เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร ในวันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2548 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุม 1135 อาคารวิทยาศาสตร 1

กิจกรรมนักศึกษา
♣ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีดวยที่ นางสาวสุกัญญา พันธุมิตร รหัส 747037
นักศึกษาชั้นปที่ 2 เอกคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เขารอบชิงชนะเลิศ การประกวดขับรองเพลงลูกทุง
ระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7 ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่
8 – 10 สิงหาคม 2548 ณ หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
♣ คณะอนุกรรมการรับนักศึกษาใหม พรอมทั้งคณาจารยและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร ไดรวมพิธีบายศรีสูขวัญ
เพื่อกอใหเกิดความเปนศิริมงคล และสรางขวัญและกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในวันที่ 5 สิงหาคม
2548 ณ อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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♣ คณะอนุกรรมการรับนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรม โครงการ Freshy - night ใหกับนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 โดยจัดกิจกรรม ดานการออกกําลังกาย กีฬาเพื่อสุขภาพ และนันทนาการ ดังกลาวเพื่อเปนการผอนคลายความเครียด
ใหแกนักศึกษา และสรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่และรุนนอง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2548 ณ อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
♣ คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการประกวด FOLK SONG ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร
เพื่ อ เป น การผ อ นคลาย ลดความเครี ย ดและเสริ ม สร า งกําลั ง ใจในการทํางานสั ป ดาห วิ ท ยาศาสตร ใ นครั้ ง ต อ ๆไป
ระหวาง วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2548

ขาวบุคคล
♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี นิลกรณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดรับเชิญใหเปนวิทยากร อบรมการใชสถิติวิจัย
โดยโปรแกรม SPSS ใหกับเจาหนาที่ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ไดมีการอบรม 2 รุน คือรุนที่ 1 ระหวางวันที่ 25-26
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การใช SPSS สําหรับสถิติวิจัยเบื้องตน และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2548 เรื่องการใช
SPSS สําหรับสถิติวิจัยชั้นสูง เวลา 08.00 – 16.00 น ณ หองประชุมสํานักพัฒนา สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ถนนรามอินทรา ก.ม. 5
♣ รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตใหเปนวิทยากรบรรยาย
พิเศษ ในเรื่อง “Mathematical Modeling of Electromagnetic Sounding for Groundwater” ในวันศุกรที่ 8 มิถุนายน 2548 เวลา
15.00 – 17.30 น. ณ หอง SC 2216 อาคารฟสิกส - คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

- ไดรับเชิญเปนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
- ไดรับอนุญาต ใหเดินทางไปติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมโครงการติดตามและประเมินผลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 วันที่ 30 กรกฎาคม 2548
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล และ วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2548 ณ จังหวัดเพชรบุรี
และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ไดรับอนุญาตใหเปนวิทยากร ในการประชุมสถาบันอุดมศึกษาในเครือขายภาคเหนือเรื่อง “เกี่ยวกับการพัฒนา
เครือขายบัณฑิตอุดมคติไทยและวางแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยฯ” ในวันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2548
เวลา 11.15-12.15 น. ณ หอง 510 ชั้น 5 อาคารศูนยกลวยไมและไมดอกไมประดับ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
- ไดรับอนุญาต ใหเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2547 ระหวางวันที่ 25 – 27
กรกฎาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
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♣ อาจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ
“พี่เพื่อนอง สูเสนทางนักวิทยาศาสตร” โดยจัดบรรยายแนะนําวิธีการเขียนเคาโครงงานและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให
แกนักเรียนทุน พสวท. ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนยโรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย
♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรษา ปานเจริญ อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเปนกรรมการสอบปองกัน
วิทยานิพนธของนางสาวสุวรรณา เดชาชัย ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2548 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ หอง CH 302
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อริศร เทียนประเสริฐ อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับเชิญใหเปนผูสอน รายวิชา
Nutrition & Food Hygiene ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2548 ทุกวันศุกรของเดือน กันยายน และตุลาคม 2548
เวลา 08.30 – 12.05 น. ณ สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน และ ทุกวันพฤหัสบดีระหวางวันที่ 6-27 ตุลาคม 2548 ณ วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
♣ รองศาสตราจารย ดร.เรณู เวชรัชตพิมล อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา
- ไดรับอนุมัติใหเปนประธานกรรมการ ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 26 – 27 กันยายน 2548
- ไดรับอนุญาตใหเปนวิทยากร โครงการวิทยาศาสตร กับการยกระดับคุณภาพบุคลากรผูผลิตอาหารใหไดมาตรฐาน
”ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดปาประดู
- ไดรับอนุญาตใหเปนวิทยากร โครงการเพื่ออบรมครูและนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตรรวมกับภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2548 ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
- ไดรับเชิญเปนอาจารยที่ปรึกษาโครงงานทดสอบสารปนเปอนในเครื่องปรุงรสตามรานอาหารภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกวันศุกร เวลา 10.30 - 12.30 น. ตั้งแตวันศุกรที่ 8 – วันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2548
- ไดรับอนุญาตใหเปนวิทยากร การจัดอบรมถายทอดความรูเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัยสารพิษใหแกสมาชิกกลุม
แมบานเกษตรและประชาชนผูสนใจ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2548 ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมสํานักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรสงคราม
- ไดรับอนุญาตเปนวิทยากร เรื่อง “โครงงานวิทยาศาสตร กับการยกระดับคุณภาพบุคลากรผูผลิตอาหารใหได
มาตรฐาน อาหารปลอดภัย” วันที่ 19 กรกฎาคม 2548 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเซนตโยเซฟระยอง
♣ รองศาสตราจารย ดร. อารีย ทองภักดี อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับเชิญเปนคณะผูประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระหวางวันจันทรที่ 5 – วันพุธที่ 7 กันยายน 2548 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
♣ อาจารย ดร.กลางพล กมลโชติ อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การหลอมรวมองคความรูและยกรางเกณฑมาตรฐานสาขาวิชาศิลปะผาไทย” ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 7 - วันเสารที่ 9
กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัลลิกา ปญญาคะโป อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับอนุญาตให
เปนวิทยากรในการฝกอบรมหลักสูตร “ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา รุนที่ 3” เรื่อง“การตรวจสอบคุณภาพน้ําเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและการรายงานผล” ในวันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2548 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด
♣ อาจารย ดร.กมลชนก พานิชการ อาจารยประจําภาควิชาสถิติ ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรบรรยายรายวิชา 3600624
สถิติในการวิจัยทางพยาบาลศาสตร (ทฤษฎี)ใหแกนิสิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ระหวาง
วันจันทร ที่ 6 มิถุนายน – วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2548 เวลา 09.00 – 11.00 น. และในวันจันทรที่ 15 สิงหาคม – วันจันทรที่ 5
กันยายน 2548 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
♣ นางรุงอรุณ นิมิตรนิวัฒน ขาราชการสังกัดสํานักงานงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุญาตเปนวิทยากร
โครงการจัดทําคูมือปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในสํานักงานเลขานุการคณะโบราณคดี ในวันวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2548
เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานเลขานุการคณะโบราณคดี

อบรมสัมมนา…..
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแมน้ําทาจีน “River Water
Monitoring Program” ใหแก ครู-นักเรียน แถบชายแมน้ําทาจีน จํานวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให ครู-นักเรียน
และประชาชนทั่วไป ไดตื่นตัวและหวงใยในแมน้ําทาจีน โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชเครื่องมือ Test-Kit เบื้องตน
ในการทดสอบคุณภาพของแมน้ําทาจีน เมื่อวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2548 ณ หอง 1331 ว. 1 และหอง 4320 ว.4 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการะคุณ
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
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