
ขาวคณะวิทยาศาสตร  มกราคม  2548 - 1

⌫⌫  ⌫    

⌫

⌫
⌫
⌫
⌫
⌫⌫
⌫⌫⌫

⌫⌫⌫
⌫
⌫


⌫


⌫⌫⌫

   



ขาวคณะวิทยาศาสตร มกราคม  2548 - 2

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําบุญ
ขึ้นปใหม

คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ไดจัดงาน “ทําบุญขึ้นปใหม  2548”
เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2547  ณ โถงชั้นลางอาคารวิทยาศาสตร 1 และ
ทานอาหารกลางวันรวมกันระหวางคณาจารย  ขาราชการ  ลูกจางและพนักงานของคณะวิทยาศาสตร

  “”
คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัด “โครงการวันเด็ก” เนื่องในโอกาสวันเด็ก

แหงชาติขึ้นที่โรงเรียนหนองตากาย  อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี  ในวันที่  7  มกราคม  2548


จากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิถลมภาคใตเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.47 คณะวิทยาศาสตรไดเปนสื่อกลางสําหรับผูมีจิตศรัทธา

ตองการบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย โดยรับบริจาคตั้งแตวันที่  29 – 30  ธ.ค. 47 นั้นยอดผูบริจาคมีดังนี้
- คณาจารย  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจางและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน  22,356  บาท
- นักศึกษาภาควิชาเคมี  จํานวน  20,000  บาท

นอกจากนี้ยังมีคณาจารยและขาราชการอีกหลายทานไดบริจาคผานธนาคารตาง ๆ ดวยตนเองลวงหนาแลวบางสวน
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☺ อาจารยนภวรรณ   รัตสุข  อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุนรัฐบาล (ทบวงมหาวิทยาลัย) และทุนสวนตัว ต้ังแต
วันที่  11  กรกฎาคม  2540 ถึงวันที่  15  ธันวาคม  2547  นั้นไดสําเร็จการศึกษาและเดินทางกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการตาม
ปกติที่   คณะวิทยาศาสตร  ต้ังแตวันที่  28  ธันวาคม  2547

☺ อาจารยดาวรุง   สังขทอง  อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไดรับอนุมัติใหลาหยุดราชการ เพื่อเดินทาง
ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Environmental  Engineering  ณ  University  of  Central  Florida  ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดวยทุนรัฐบาล (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) มีกําหนด  4  ป  ต้ังแตวันที่  31  ธันวาคม  2547

☺ อาจารยอรอนงค   แชมเล็ก  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประจําภาควิชาฟสิกสไดรับอนุญาตใหลาหยุดราชการ เพื่อศึกษาตอ
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟสิกส  ณ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ดวยทุนรัฐบาล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา)  มีกําหนด  3  ป  ต้ังแตวันที่  15  พฤศจิกายน  2547

บุคลากรใหม

  นางสิริกร   อายุยืน  วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดจางเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ตําแหนง  นักบริหารงานทั่วไป  สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ต้ังแตวันที่  10  พฤศจิกายน  2547

  นางสาวปาริชาติ   อรามสรอย  วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  จากสถาบันราชภัฎนครปฐม  จัดจางเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง  นักการเงินและบัญชี  งานคลังและพัสดุ  สํานักงานเลขานุการ  ต้ังแตวันที่  7  ธันวาคม  2547

  นางสาวนภาลัย   ศักดิ์ชัยศรี  วุฒิบัญชีบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยสยาม  จัดจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัยจากเงิน
รายได ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ  งานคลังและพัสดุ  สํานักงานเลขานุการ  ต้ังแตวันที่  7  ธันวาคม  2547

 นางสาวนภัสสร   โนตศิริ  วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต  (ชีววิทยา)  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดจางเปนลูกจาง
มหาวิทยาลัยจากเงินรายได  ตําแหนง  ผูชวยสอน  สังกัดภาควิชาชีววิทยา  ต้ังแตวันที่  17  พฤศจิกายน  2547

  นายวัชรพงษ   หรั่งนิ่ม  วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต  (เคมี)  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัย
จากเงินรายได  ตําแหนง  ผูชวยสอน  สังกัดภาควิชาเคมี  ต้ังแตวันที่  1  ธันวาคม  2547
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คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง  อาจารย  ประจํา
ภาควิชาคอมพิวเตอร  จํานวน  2  อัตรา  ผูสมัครตองมีวุฒิปริญญาโท หรือ เอก ทางวิทยาการคอมพิวเตอร  วิศวกรรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูสนใจสมัครใหขอและยื่นใบสมัครไดที่สํานักงานเลขานุการ  คณะวิทยาศาสตร  อาคารวิทยาศาสตร 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  ในวันและเวลาราชการ  ต้ังแตบัดนี้ ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ  2548

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


