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คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยา
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 300 คน โดยบรรยายในหัวขอ “แนะแนวการศึกษาตอ”
วิทยากร จากบริษัท ท็อปกัน จํากัด และเทคนิคการสัมภาษณงานและประสบการณการทํางาน โดยวิทยากร ซึ่งเปน
ศิษยเกาของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวันศุกรที่ 27 มกราคม 2549 ณ หอง 4103 อาคาร
วิทยาศาสตร 4 ในการนี้ศิษยเกาไดบริจาคเงินจํานวน 10,000 บาท เพื่อเปนทุนการศึกษา ดังมีรายนามดังนี้
คุณพัตสร แสนนะสม
ศิษยเการุนที่ 16 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 2,500 บาท
คุณนรัตถ สาระมาน
ศิษยเการุนที่ 18 สาขาวิชาฟสิกส
จํานวน 2,500 บาท
คุณนัยนา มาแสง
ศิษยเการุนที่ 19 สาขาวิชาสถิติ
จํานวน 2,500 บาท
คุณอัจฉรา ชุมแจม
ศิษยเการุนที่ 20 สาขาวิชาเคมี
จํานวน 2,500 บาท

ขาวบุคคล
.
☺ อาจารย ดร.ศิริรัตน ชูสกุลเกรียง อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ วิชา ICCH
316 Modern Methods of Analysis ในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2548-2549 ระหวางวันที่ 9
มกราคม 2549 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2549 ในวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 14.00 – 15.50 น. ณ. อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
☺ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.มั ล ลิ ก า ป ญ ญาคะโป อาจารย ป ระจําภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม
ไดรับอนุญาตเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในการรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม
พ.ศ.2549 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร. มยุวา อารีกิจเสรี อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตเปนอาจารย
บรรยายพิเศษ วิชา 613 204 Instrumental Analysis in Biotechnology Laboratory ในหัวขอ “การศึกษาคุณลักษณะ
ของตัวอยางดวยกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน” ในวันอังคารที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ 2549 เวลา 13.55 – 16.35 น.
ณ หอง ท.246 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

    

☺ อาจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ วิชา ICCH 211
General Chemistry II ในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2548-2549 ระหวางวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่
6 เมษายน 2549 วันเสารเวลา 10.00 – 11.50 และเวลา 14.00 – 15.50 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตลอดภาคการศึกษา
☺ อาจารย ดร. ศุภชัย ศุภลักษณนารี อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ วิชา ICCH
334 ในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2548-2549 ระหวางวันที่ 9 มกราคม 2549- 6 เมษายน 2549
ในวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 16.00 – 17.50 น. ณ. อาคารวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
☺ อาจารยสุนีย พงษพินิจภิญโญ อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอร ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ
วิชา 619 510 Information Systems for Engineering Management ทุกวันอาทิตย เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หอง ท.515 ณ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
☺ อาจารย ดร.กลางพล กมลโชติ อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ วิชาเคมี
เชิงฟสิกส 1 โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง ระหวางวันที่ 16
ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2549 เวลา 13.00 – 15.35 น. หอง 931 ตึก 9 ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกต
☺ รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุมัติ ใหเดินทางไปปฏิบัติงาน
ในการดําเนินโครงการศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยระบบความรอนในประเทศไทย โดยรวมกับ
ศูนยวิจัยการบินและอวกาศ Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt (DLR) เมือง Stuttgart ประเทศเยอรมัน
ระหวางวันที่ 17 – 21 มกราคม 2549 โดยคาใชจายทั้งหมดจากงบประมาณของโครงการ
☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อริศร เทียนประเสริฐ อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
st

ตางประเทศชั่วคราว ณ ประเทศสิงคโปร เพื่อเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ “ILSI’s 1 International Conference on
Nutrigenomics - Opportunities in Asia” มีกําหนด 4 วัน ระหวางวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2548 ดวยทุนสวนตัว
☺ อาจารยไพโรจน ขาวสิทธิวงษ อาจารยประจําภาควิชาสถิติ ซึ่งไดรับอนุญาต ใหลาศึกษาตอ ระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาสถิติ ณ Curtin University of Technology ประเทศออสเตรเลีย ดวยทุนรัฐบาล ( สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ) ประจําป 2540 มีกําหนด 5 ป ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2544 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ
2549 นั้นไดเสร็จสิ้นการศึกษา และเดินทางกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการตามปกติ ที่คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่
19 ธันวาคม 2548

  

ประกาศรับสมัครงาน
☺ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกขาราชการเพื่อรับโอน/ยายขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัยระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบัน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อมาดํารง
ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จํานวน 1 อัตรา ผูประสงคสมัครคัดเลือก ใหขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในวันเวลาราชการ ตั้งแต
วันที่ 3 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 หรือดูรายละเอียดไดที่ http://www.sc.su.ac.th

ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตรศิษยเกา 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

  

  

