ปที่ 11 ฉบับที่ 11 ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2547
คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร กํ า หนดการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ปการศึกษา 2547 วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2548 ณ หอง 4320, 4321, ตึกวิทยาศาสตร 4 โดยมีรายนาม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2547 ดังนี้
รองศาสตราจารย สุรพล นาถะพินธุ
ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย น.พ.วุฒิชัย ธนาพงศธร
กรรมการ
รองศาสตราจารย บุญรักษา สุนทรธรรม
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง กรรมการ
นางเปศล บวรศักดิ์ถาวร
เลขานุการ

ขาวอบรม คอมพิวเตอร
ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร รวมกับ บริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด ไดจัดโครงการอบรม
การพัฒนาหุนยนต ดวย Lego Robolab โดยเปดโอกาสใหกับนักเรียนในภูมิภาคตะวันตกเพื่อใหไดสามารถเขาถึง
เทคโนโลยีและตองการสรางศักยภาพใหกับนักเรียน เพื่อชวยกันพัฒนาองคความรูอันจะเปนประโยชนตอประเทศไทยเพื่อ
แขงขันกับประเทศตาง ๆ ระยะเวลาในการรับสมัครเริ่มตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2548 สนใจติดตอขอใบ
สมัครไดที่ ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โทร. 0-34255093,0-3427-3050 ตอ 8703, 8704 หรือดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://www.cs.su.ac.th

ขาวบุคคล
☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
- ไดรับอนุญาตใหเปนอาจารยพิเศษ สอนรายวิชา 763344 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental
Management Systems) สําหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ
ชั้นปที่ 4 จํานวน 44 คน ในภาคการศึกษา ปลายปการศึกษา 2548 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
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- ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) และ
รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม (EIA) ในเขตพื้ น ที่ คุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด เพชรบุ รี และจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2548 เปนตนไป
☺รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไดรับอนุญาตเปน
ผูใหความรู ดานแนวทางการจัดการเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ระหวาง
วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และโรงแรมตะนาวศรี รีสอรท
ปราณบุรี
☺ อาจารย ดร.พงศศักดิ์ หนูพันธ อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับอนุญาตเปนกรรมการ
สอบเคาโครงวิทยานิพนธ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2548 เวลา 09.00 ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคารใหม คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
☺ รองศาสตราจารย ดร.อารีย ทองภักดี อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตใหเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2548 ระหวางเวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ หองประชุม SC 101 และหองสมุดโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต ชั้น 4 อาคารศูนยวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม
☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัลลิกา ปญญาคะโป อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับอนุญาต
เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการรายงานผล”ในวันพฤหัสบดีที่ 20
ตุลาคม 2548 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมทีเคพาเลส
☺ ผูชวยศาสตราจารย บัณฑิต ภูริชิติพร อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาต ชวยสอน รายวิชา
ค 43206 คณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ณ หองเรียน ม.6/2 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
☺ รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิ วนิ่ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุ มัติใหเดินทางไปดูงานการใช
เครื่องมือวิทยาศาสตร Zeiss Axioplan Apotome และ MALDI-TOF Mass Spectrometry ณ The Australian
National University (ANU) ประเทศออสเตรเลีย มีกําหนด 1 เดือน 8 วัน ระหวางวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 21
ธันวาคม 2548 ดวยทุน The Australian National University
☺ อาจารยจินดา แกวเขียว อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อวางแผนและ
หารือรายละเอียดการดําเนินงานโครงการวิจัยรวมกับเจาหนาที่และคณาจารยของ Institute of Agricultural Engineering,
Hohenheim University ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา สาธิตระบบอบแหงสําหรับ
ผลิตภัณฑแปรรูปไมและเครื่องจักรสาน (สําหรับผลิตภัณฑจักสาน)” ณ Hohenheim University ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี มีกําหนด 6 วัน ระหวางวันที่ 7 – 12 พฤศจิกายน 2548 ดวยทุนโครงการวิจัยดังกลาว
☺ อาจารย สุมามาลย บันเทิง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการวัด วิเคราะห และดูแลเครื่องมือวัดรังสีอุลตราไวโอเลต
และเครื่องวัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ณ เมือง Schneefernerhaus ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ในระหวางวันที่ 7 – 8
พฤศจิกายน 2548 และเขารวมหารืองานวิจัยเพื่อใชในการดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเขมรังสีอุลตราไวโอ
เลตบีจากดวงอาทิตยในบริเวณประเทศไทย” ณ มหาวิทยาลัย Innsbruck University ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย
ระหวางวันที่ 19 – 27 พฤศจิกายน 2548 ดวยทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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☺ อาจารยรัชพล อนแฉง อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับอนุญาต ใหลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชา Traffic and Environment ณ Gray University of Technology ประเทศออสเตรีย ดวยทุน
Austrian Council for Science and Technology Development (Technology Grants Southeast Asia) ประจําป
2546 มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2545 นั้นไดเสร็จสิ้นการศึกษา และเดินทางกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ
ตามปกติที่คณะวิทยาศาสตรตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 2548
☺ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร สวางแจง อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับแตงตั้งให
ดํา รงตํ า แหน ง ทางวิช าการ เป น รองศาสตราจารย สาขาวิช าชีว วิ ท ยาสิ่ งแวดล อ ม ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร สิ่ง แวดล อ ม
คณะวิทยาศาสตรตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2548

ขอเชิญรวมกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
สีสันแหงสายน้ํา มหกรรมลอยกระทง
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2548
ณ สระแกว มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

ขาวประชาสัมพันธ
ขอความรวมมือ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร ทุกทานรวมแรงรวมใจชวยกันประหยัดพลังงาน ชวยกันปดไฟฟา
ชวงพักเที่ยง และปดไฟฟาดวงที่ไมจําเปน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ตามมาตรการประหยัดพลังงาน

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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