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คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ไดจัดงานทําบุญ
วันขึ้นปใหม 2549 เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในวันที่ 29 ธันวาคม 2548
เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารวิทย 1 หนาสํานักงานเลขานุการ และทานอาหารกลางวันรวมกันระหวาง
คณาจารย ขาราชการ ลูกจางและพนักงานของคณะวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการสัมมนา Mega-Project
ของ สกอ : ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “Mega-Project ของ สกอ :
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล รอง
ศาสตราจารย ดร.สุพจน หารหนองบัว และรองศาสตราจารย ดร.วัชรพงษ อนันตชื่น ในวันพุธที่ 21
ธันวาคม 2548 เวลา 10.30 – 16.30 น. ณ หอง 4320 – 4321 อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

 
 

   
          
      ⌧      
      ⌫          
   

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
รวมมือกับคณะวิทยาศาสตร จัดโครงการความปลอดภัยสูสถานศึกษา ประจําป 2549
ดว ยกรมสวัส ดิก ารและคุ ม ครองแรงงาน ไดจัดทําโครงการความปลอดภัยสูสถานศึกษา ประจําป 2549
เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจ รวมทั้งเสริมสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานใหแก
นักเรียน นักศึกษา ผูซึ่งจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้กอนจะเขาสูตลาดแรงงาน โดยสามารถนําความรูที่ไดรับไปเปน
แนวทางในการทํางานไดอยางปลอดภัยในสถานประกอบการและสามารถปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดีแกบุคคลอื่นได
ในการนี้ สํานั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด นครปฐมได ข อความร ว มมื อ จั ด โครงการความปลอดภั ย
สูสถานศึกษา ใหกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันศุกรที่ 20 มกราคม 2549 ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
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โครงการ “วันเด็กแหงชาติ” ป2549
คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัด “โครงการวันเด็กแหงชาติป 2549” เนื่อง
ในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ขึ้นที่โรงเรียนบานไผลอม จังหวัดนครปฐมในวันศุกรที่ 13 มกราคม 2549

ขาวบุคคล
☺ อาจารย ดร. รัชฎา บุญเต็ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อวิพากษหลักสูตรเคมี ในวันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2548 ระหวางเวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หองสมุดโปรแกรมวิชาเคมี
ชั้น 3 อาคารศูนยวิทยาศาสตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
☺ รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตเปนวิทยากร
การอบรมคัดเลือกวิชาคณิตศาสตรโอลิมปกเพิ่มเติม ชวงที่ 1 ระหวางวันที่ 16 – 30 ธันวาคม 2548 และชวงที่ 2 ระหวางวันที่
7 – 16 มกราคม 2549 ณ หองอบรมสาขาคณิตศาสตรชั้น 5 อาคารปฏิบัติการ สสวท.
☺ รองศาสตราจารย ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารยประจําภาควิชาสถิติ ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรใหการ
อบรมโปรแกรม DATA ENVELOPMENT ANALYSIS( D.E.A) ซึ่งเปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ สามารถนํามา
ประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม
2548 ณ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ
☺ รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน อนันตชื่น อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตเปนกรรมการ
อํานวยการศูนยสงเสริมการวิจัยคณิตศาสตรแหงประเทศไทยวาระ 2 ป (2549 – 2550 ) ณ ศูนยสงเสริมการวิจัยคณิตศาสตร
แหงประเทศไทย

ขาวศิษยเกา
ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รุนที่ 27 ไดจัดงานพบปะสังสรรคเลี้ยงรุน “SC27
Let’s go Party” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2548 ณ บริเวณหนาอาคารวิทยาศาสตร 4 และในการนี้ ศิษยเการุน
ที่ 27 ไดบริจาคเงินจํานวน 15,000 บาท ใหกับคณะวิทยาศาสตร เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป

ประกาศรับสมัครงาน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงาน เปนลูกจางมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ผูประสงคสมัครคัดเลือก
ใหขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในวันเวลาราชการ ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 16 มกราคม
2549 หรือดูรายละเอียดไดที่ http://www.sc.su.ac.th
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ประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการเพื่อรับโอน/ยาย ตําแหนงอาจารย
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกขาราชการเพื่อรับโอน/ยายขาราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัยระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบัน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อมาดํารงตําแหนง
อาจารย สั ง กั ด ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร
จํานวน 1 อัตรา ผูประสงคสมัครคัดเลือก ใหขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในวันเวลาราชการ ตั้งแตวันที่
3 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 หรือดูรายละเอียดไดที่ http://www.sc.su.ac.th

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
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