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จัดตั้งศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร  เปนหนวยงานในกํากับ

คณะวิทยาศาสตรไดรับอนุมัติใหจัดตั้งศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร      
ขึ้นเปนหนวยงานในกํากับในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ         
ในการประชุมครั้งที่  6/2548 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ตามความในขอ 6(5) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย    
ศิลปากรวาดวยการจัดตั้งและการบริหารงานหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2546

คณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการ “แดผูสูงอายุ”
คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการ “แดผูสูงอายุ” เนื่องใน

โอกาสวันพอแหงชาติโดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ บานพักคนชรา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่        
1 ธันวาคม 2548   เวลา 11.00 น.

ขอขอบคุณ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร
ท่ีไดรวมบริจาคทรัพยชวยเหลือสงเคราะหลูกจางชั่วคราวที่เจ็บปวยทุพลภาพ

ตามที่สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ไดมีหนังสือเวียนแจงเรื่อง   นายดาวเลิศ   พึ่งพิพัฒน ลูก
จางมหาวิทยาลัย ตําแหนง ยามประจําคณะวิทยาศาสตร ไดเจ็บปวยเปนโรคเนื้องอกในสมองและได ทําการผา
ตัดสมอง   ขณะนี้พักรักษาตัวอยูที่บานและไมสามารถปฏิบัติงานตอไปไดในการนี้บุคลากร คณะวิทยาศาสตร    
ผูมีจิต เมตตา กรุณา  ไดรวมบริจาคทรัพยชวยเหลือสงเคราะห   นายดาวเลิศ    พึ่งพิพัฒน รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
26,000    บาท  (สองหมื่นหกพันบาทถวน)

คณะศิษยเกาของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รุนที่ 23 ไดจัดงานคืนสูเหยา เมื่อวันที่             
19 พฤศจิกายน 2548 มีรายไดหลังหักคาใชจายทั้งหมดแลวเปนเงิน จํานวน 3,000 บาท  จึงไดมอบใหกับ           
คณะวิทยาศาสตร เพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ตอไป

มอบทุนการศึกษา
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☺  อาจารย ดร. รัชฎา  บุญเต็ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี
- ไดรับอนุญาต เปนผูทรงคุณวุฒิใหความชวยเหลือแกนักเรียนที่ทําหนาที่เปนพิธีกรประจําหองเกี่ยวกับการ

สรุปสาระสําคัญของโครงงานในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 ระหวางวันที่ 10.30 12.00 น. และวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2548 ระหวางวันเวลา 08.30 – 14.30  น. ณ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

  -  ไดรับอนุญาตเขารวมประชุมปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2548 
เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ หองประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ป สสวท.

-  ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรใหการอบรมคัดเลือก การจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยา
ศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2549 ในการดําเนินการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 วิชาเคมี ระหวางวันที่ 16 
ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2548    ณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

☺ รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ   อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร
      -  ไดรับอนุญาตเปนวิทยากร การอบรมคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรวิทยาศาสตร

โอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ.2549 ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 13 ตุลาคม  - 4 พฤศจิกายน 2548  ในสาขา
คณิตศาสตรมัธยมศึกษา ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการ สสวท.

- ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรการบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีครั้งที่ 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 เรื่อง “ศาสตรคณิตศาสตร”ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09.50 – 11.30 น.                
ณ หองเรียนรวม 1 (AV1) ชั้น 4 อาคาร 2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

☺ รองศาสตราจารย ดร.เสริม  จันทรฉาย  อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราวเพื่อรวมประชุมวิชาการ Regional Alumni Seminar on Engineering for Environment                   
ณ   เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย มีกําหนด 3 วัน ระหวางวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2548 ดวยทุนของ German 
Academic Exchange Service (DAAD)

☺ อาจารยกรทิพย  โตะสิงห  พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุญาตใหลาหยุด
ราชการเพื่อเดินทางไปศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาฟสิกส  เนนฟสิกสประยุกตดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 
ณ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ดวยทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ประจําป 2548 มีกําหนด    
6 ป โดยประมาณ ตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2548

☺ อาจารย สรธร เกิดเกรียงไกร  อาจารยประจําวิชาชีววิทยา ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง หัวหนาภาควิชาชีว
วิทยา คณะวิทยาศาสตร มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548

☺รองศาสตราจารย  ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล  อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมไดรับอนุญาต
เปนวิทยากร โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2549-2552 ระหวางวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2548 ณ หองประชุม 232 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ วันที่ 12 – 13 
พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล รีสอรท จังหวัดนครนายก

ขาวบุคคล
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☺ อาจารย ดร.พงศศักดิ์ หนูพันธ อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ไดรับอนุญาตเปน
กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2548 เวลา 09.00  - 15.30  ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร
ใหม         คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

☺ รองศาสตราจารย ดร.ธนิต  ผิวนิ่ม  อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุมัติใหเปนกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเจาหนาที่ในตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาและครูชํานาญการ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

☺  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเจตน  ไวยาการณ อาจารยประจําภาควิชาสถิติ ไดรับอนุญาตรวม เดินทางไป
ราชการ เพื่อเจรจาความรวมมือทางดานสมุนไพรตามโครงการพัฒนาตัวยาและสมุนไพร ณ จังหวัดเชียงใหม ระหวาง    
วันที่ 25 – 27  พฤศจิกายน 2548

☺ รองศาสตราจารย ดร.เรณู  เวชชัชตพิมล  อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ 
รายวิชา 7001 231 วิทยาภูมิคุมกันสัตว หัวขอเรื่อง “Monoclonal Antibody” ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2549 ตั้งแตเวลา 
08.30 – 10.15 น. ณ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

☺ รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน อนันตชื่น   อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตเปนที่ปรึกษา
โครงการจัดประชุมเชิงวิชาการ พบปะนักวิจัยรุนใหม ในวันศุกรที่ 18 พฤศจิกายน 2548 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร. กมลชนก  พานิชการ อาจารยประจําภาควิชาสถิติ ไดรับอนุญาตเปนอาจารย
บรรยายพิเศษ วิชา 613 481  Quality Control and Assurance System in Biotechnology  ในหัวขอเรื่อง “ สถิติและ
การควบคุมคุณภาพ” ในวันที่ 13 มกราคม 2549 เวลา 8.30 – 9.20 น. และวันที่ 17 มกราคม 2549 เวลา 9.25 – 11.00 
น ณ หอง ท.143   ณ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

☺  รองศาสตราจารยพิภพ  พรหมสุทธิรักษ อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตเขารวมประชุม
ปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 24 – 2 5 พฤศจิกายน 2548 เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ หองประชุมนิดา      
สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ป สสวท.

☺  อาจารยวรรณรัตน  รุงโรจนธีระ  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร  ไดรับอนุญาตเขารวมประชุมปฏิบัติ
การพิจารณาหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 24 – 2 5 พฤศจิกายน 2548 เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ หองประชุมนิดา      สะ
เพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ป สสวท.

☺  อาจารยอรทัย  เขียวพุม อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุญาตเขารวมประชุมปฏิบัติการพิจารณาหลัก
สูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 24 – 2 5 พฤศจิกายน 2548 เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ หองประชุมนิดา สะเพียรชัย ช้ัน 3 อาคาร 15 
ป สสวท.

☺  อาจารยอภิเษก  หงษวิทยากร    อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอร  ไดรับอนุญาตเขารวมประชุมปฏิบัติ
การพิจารณาหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 24 – 2 5 พฤศจิกายน 2548 เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ หองประชุมนิดา สะ
เพียรชัย      ชั้น 3 อาคาร 15 ป สสวท.

☺  อาจารยวันวิวาห  วิชิตวรคุณ อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตใหเขารวมโครงการการฟนฟู
และจัดการทรัพยากรปาชายเลนชายฝงทะเลอันดามัน  ตามที่หนวยปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล ภาควิชาวิทยา
ศาสตร        ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการศึกษาเรื่อง  “การตรวจติดตามผล
กระทบทางนิเวศวิทยา จากสึนามิ ในระบบนิเวศปาชายเลนชายฝงทะเลอันดามัน”  ระหวาง  ตุลาคม  2548   ถึง   
กุมภาพันธ  2549
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☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร. นรงค  ฉิมพาลี อาจารยประจําภาควิชาเคมี  ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรใหการอ
บรมคัดเลือก การจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 
2549 ในการดําเนินการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 วิชาเคมี วันที่ 27  ตุลาคม   2548  ณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

ขาวอบรม คอมพิวเตอร
ภาควิชาคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร  รวมกับ บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด ไดจัดโครงการอบรม

การพัฒนาหุนยนต ดวย Lego  Robolab โดยเปดโอกาสใหกับนักเรียนในภูมิภาคตะวันตกเพื่อใหไดสามารถเขาถึง
เทคโนโลยีและตองการสรางศักยภาพใหกับนักเรียน เพื่อชวยกันพัฒนาองคความรูอันจะเปนประโยชนตอประเทศไทย
เพื่อแขงขันกับประเทศตาง  ๆ  ในระหวางวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2548 เวลา 8.30 - 16.00 น.  หอง1227 ภาควิชา
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร รุนที่ 27 กําหนดจัดงานพบปะสังสรรคเล้ียงรุน ในวันเสารที่ 10 ธันวาคม 2548
ณ  ลานหนาอาคารวิทยาศาสตร  4  ตั้งแตเวลา 17.00 น.

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

ขาวศิษยเกา


