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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัด
งานป จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะสําเร็ จ การศึ ก ษา
ป 2547
เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ 2548 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดงานปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะ
สําเร็จการศึกษาในป 2547 ขึ้น ณ ที่หอง 4103 อาคารวิทยาศาสตร 4 และไดมีการบรรยายเกี่ยวกับหัวขอ เรื่อง “บัณฑิตวิทยาศาสตร
กับโอกาสในการศึกษาตอ” โดย รศ.ดร.ธนิต ผิวนิ่ม และการบรรยายในหัวขอ “หลักในการทํางาน” โดยคุณณรงค โชควัฒนา
นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ และในภาคบายเปนการบรรยายโดยศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร คือ
คุณขนิฐา ทักษิน SC 15 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จาก Consultants of Technology Co.,ltd
คุณพอพล รุจนพิชญ SC 16 สาขาวิชาฟสิกส จาก Celestica Thailand
คุณเดชมนตรี ศรีอวม SC 23 สาขาวิชาเคมี จาก บริษัทอีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด
คุณศุภฤกษ ถนิมมาลย SC 28 สาขาวิชาสถิติ จาก บริษัทเซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด

นอกจากนี้ศิษยเกาไดบริจากคาตอบแทนวิทยากรเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และสุดทายคณบดีไดมอบ
เกียรติบัตรใหกับนักศึกษาที่ทําคุณประโยชนใหกับคณะวิทยาศาสตร และไดมอบทุนบรูช สกอตต ใหกับนักศึกษา จากนั้นคณบดีได
กลาวปดงานและใหโอวาทแกนักศึกษา
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรวมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
จัดดําเนินการโครงการสรางภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท – เอก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนการผลิต
บุคลากรทางดานวิทยาศาสตร และดานการเกษตร สูอุตสาหกรรมของประเทศ โดยไดมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงไปเมื่อวันจันทร
ที่ 10 มกราคม 2548 ณ โรงแรมโซฟเทล เซ็นทรัลพลาซา


คณะวิทยาศาสตร มอบเงินรางวัลสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย ดังนี้
C การเสนอแบบบรรยายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ รางวัลละ 2,000 บาท (สองพัน
บาทถวน) ไดแก
ผูชวยศาสตราจารยปทุมพร เมืองพระ ภาควิชาชีววิทยา ผลงานเรื่อง A Comparison of Specific Growth
Rates and Orthophosphate Removal Efficiencies of Chlorella vulgaris, Scenedesmus acuminatus and
Scenedesmus armatus to be Modified in the Stabilization Pond ในการประชุม International
Symposium on Lowland Technology, September 1-3, 2004
C การเสนอแบบบรรยายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับประเทศ รางวัลละ 1,000 บาท (หนึ่งพัน
บาทถวน) ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร สวางแจง ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ผลงานเรื่อง The
preliminary study on the appropriate model for ecological assessment in EIA ในการประชุมที่
โรงเแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว ระหวางวันที่ 14 – 16 มกราคม 2548
2. อาจารย ดร.พงศักดิ์ หนูพันธ ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ผลงานเรื่อง A Project to Improve
Wastewater from Pineapple Industry in Central Thailand Treated in Stabilization Ponds ในการ
ประชุม 4th National Environmental Conference สถานที่ Ambassador City, Chonbury, Thailand วันที่
19 – 21 มกราคม 2548
C การเผยแพรผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ รางวัลละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ไดแก
อาจารย ดร.พงศักดิ์ หนูพันธ ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ผลงานเรื่อง Nitrite Oxidation Inhibition
by Hydroxylamine: Experimental and Model Evaluation in Water Science and Technology Volume.
50 No. 6 295 – 304 pp
C การเสนอแบบโปสเตอรในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับประเทศ รางวัลละ 500 บาท (หารอย
บาทถวน) ไดแก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา จันทราพรชัย ภาควิชาคอมพิวเตอร ผลงานเรื่อง Efficient scheduling for
design exploration with imprecise latency and register constrains ในการประชุมนักวิจัยรุนใหม…พบ…
เมธีวิจัยอาวุโส ณ โรงแรมเฟลิกซริเวอรแคว จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14 – 16 มกราคม 2548
ขาวคณะวิทยาศาสตร กุมภาพันธ 2548 - 2


☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง รองอธิการบดี เพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2548
☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล อาจารยประจําภาควิชาจุลชีววิทยา ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2547
☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิวนิ่ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนรองศาสตราจารย สาขาวิชาชีวเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 3 มิถุนายน 2547
☺ อาจารยบัณฑิต ภูริชิติพร อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอร ไดรับการแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 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
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