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ผลการประกวดประเภทตาง ๆ ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. 2548
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. การประกวดพานพุมสักการะ
ประเภทดอกไมสด
รางวัลที่ 1
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
รางวัลที่ 2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
รางวัลที่ 3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
รางวัลที่ 3
โรงเรียนนารีวุฒิ
ประเภทดอกไมประดิษฐ
รางวัลที่ 1
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
รางวัลที่ 2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
รางวัลที่ 3
โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
1. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห
2. โรงเรียนนารีวิทยา
2. การประกวดภูมิปญญาทองถิ่น
รางวัลที่ 1
ไมมีผูไดรับรางวัล
รางวัลที่ 2
โรงเรียนวิสุทธรังษี ชื่อโครงงาน “การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Ph chrysosporium จากใบ
ชุมเห็ดและตนบอระเพ็ด”
รางวัลที่ 3
โรงเรียนเพิ่มวิทยาชื่อโครงงาน “น้ําขิงขจัดคราบเลือด”
รางวัลที่ 3
โรงเรียนสามพรานวิทยาชื่อโครงงาน “ผลิตภัณฑยาทาผิวหนังจากตําลึง”
รางวัลชมเชย โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี ชื่อโครงงาน “ผลิตภัณฑจากผักบุงทะเล”
เนื่องจากรางวัลที่ 1 ไมมีโรงเรียนใดไดรับรางวัล คณะฯ ขอมอบเงินที่เหลือใหแกโรงเรียนที่เขารวมการแขงขันเพื่อเปน
คาใชจายในการจัดทําอุปกรณ จํานวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 300 บาท ดังนี้
1. โรงเรียนนารีวิทยา
2. โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง
3. โรงเรียนบานคาวิทยา
4. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
5. โรงเรียนมารียอุปถัมภ
6. โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต
7. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
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3. การแขงขันวาดภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หัวขอ “ปาสวยน้ําใสดอกไมงาม”
รางวัลที่ 1
โรงเรียนบอสโกพิทักษ
รางวัลที่ 2
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
รางวัลที่ 3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2. โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวขอ “วิกฤติ”
รางวัลที่ 1
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
รางวัลที่ 2
โรงเรียนพรหมานุสรณ จ.เพชรบุรี
รางวัลที่ 3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
2. โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง
4. การจัดการประกวดการจัดระบบนิเวศจําลอง
รางวัลที่ 1 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ชื่อระบบนิเวศจําลอง “ปาดิบชื้น”
รางวัลที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ชื่อระบบนิเวศจําลอง “ระบบนิเวศปาดิบชื้น”
รางวัลที่ 3 โรงเรียนแหลมบัววิทยา ชื่อระบบนิเวศจําลอง “ปาดิบชื้น”
รางวัล Popular Vote
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ชื่อระบบนิเวศจําลอง “ปาดิบชื้น”
5. การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร (ภาษาอังกฤษ)
รางวัลที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รางวัลที่ 2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลที่ 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
6. การแขงขันละครทางวิทยาศาสตร
รางวัลที่ 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
รางวัลที่ 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
รางวัลที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ”
7. การแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร
รางวัลที่ 1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
รางวัลที่ 2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์
รางวัลที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
รางวัลชมเชย 1 รางวัล
1. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
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8. การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลที่ 1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
รางวัลที่ 2โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รางวัลที่ 3โรงเรียนราชินีบูรณะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 1โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
รางวัลที่ 2โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รางวัลที่ 3โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9. การแขงขันโตวาที
รางวัลที่ 1โรงเรียนดรุณาราชบุรี
รางวัลที่ 2โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
1. โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
2. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
รวมสนับสนุนงบประมาณ โครงการวิจยั
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับงบประมาณสนับสนุนสมทบการดําเนินการโครงการวิจัยเรื่อง “การนํา
พลังงานความรอนทิ้งจากหมอไอน้ํามาใชในลานตากตะกอน” จาก สํานักงานกินแบงรัฐบาล เปนจํานวนเงิน 90,000 บาท

กิจกรรมนักศึกษา
♣ คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร จัดโครงการกีฬา Major เพื่อเปนกิจกรรมที่สงเสริมความสามัคคีตอเนื่องจาก
งานสัปดาหวิทยาศาสตรระหวางนักศึกษาในสาขาวิชาใหเขมเแข็งยิ่งขึ้น และเปนการเชื่อมความสัมพันธของนักศึกษาระหวางสาขา
วิชาเอกเพื่อเพิ่มความสามัคคีในระดับคณะ ณ Sport Complex และ โรงยิม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 1 – 2 กันยายน 2548

ทุนการศึกษา
♣ คุณประพนธ วนาพิทักษ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอุดรพิทยานุกูล ไดมอบทุนการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) ใหแกนางสาว นุชนาถ แกวทอง นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขาวบุคคล
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♣ รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
- ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนรองศาสตราจารยสาขาวิชานิเวศวิทยา ภาควิ ชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2547
- ไดรับอนุญาตเปนวิทยากร โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษากับการเปนองคกรในกํากับของรัฐ ในวันที่
20 กันยายน 2548 เวลา 10.15 – 12.00 น. ณ หอง ดวงตะวันแกรนด โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
- ไดรับอนุญาตเปนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2547 ใหกับคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในวันที่ 15 กันยายน และ คณะวิทยาการจัดการในวันที่ 16 กันยายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
- ไดรับอนุญาตเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2547 ในวันที่ 13 - 14 กันยายน 2548
- ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม โครงการติดตามและประเมินผลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร, วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 มหาวิทยาลัยแมโจ, วันที่ 30 กรกฎาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล ,วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และประมาณ กลางกันยายน
2548
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
♣ อาจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ ประจําภาควิชาคอมพิวเตอรไดรับการแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนผูชวย
ศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2547
♣ อาจารย ดร.มยุวา อารีกิจเสรี อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับการแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนผูชวย
ศาสตราจารย สาขาวิชาสัตววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547
♣ อาจารย ดร.กมลชนก พานิชการ อาจารยประจําภาควิชาสถิติ ไดรับการแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนผูชวย
ศาสตราจารย สาขาวิชาสถิติภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2548
♣ อาจารย ดร.กลางพล กมลโชติ อาจารยประจําภาควิชาเคมี
- ไดรับอนุญาตเปนวิทยากร โครงการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาในหัวขอ ประชุมอาจารยที่ปรึกษา เพื่อวัตถุประสงค
ใหอาจารยมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา และปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาญจนบุรี หองประชุม อาคาร 9 ชั้น 3 ในวันที่พุธที่ 31 สิงหาคม 2548 เวลา 13.00 – 17.00 น.
- ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรบรรยายการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใชวิทยุสื่อสาร โทรศัพทมือถือ และการ
ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย ดวยกลองโทรทัศนวงจรปด” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2548 เวลา 16.00 น. ณ อุทยานแหงชาติแกง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี
♣ อาจารย ดร.ชาคร วิภูษณวนิช อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุญาต เปนวิทยากร ในการประชุมสัมมนาเรื่อง
“ระบบวิธีการจัดสอบวิชา O-Net และ A-Net ประจําปการศึกษา 2548” ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2548 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
♣ อาจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาต เปนกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
ในวันจันทรที่ 11 กรกฎาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ หอง 1122 ชั้น 11 ตึกมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
♣ อาจารย ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ไดรับอนุญาตเปนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2547 ในวันที่ 13-14 กันยายน 2548
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♣ อาจารย ดร.พงษศักดิ์ หนูพันธ อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ
สอนวิชา 210613 สําหรับนิสิตปริญญาเอกในภาคตน ปการศึกษา 2548 ในวันที่ 8,29 สิงหาคม 2548 และวันที่ 5 กันยายน 2548
เวลา 13.00 – 16.00 ณ คณะวิศวกรรมสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตใหเขารวมปฏิบัติงาน
ภาคสนามในโครงการเฝาระวังเพื่อการปองกันและแกปญหาการแพรโรคหนอนพยาธิในพื้นที่ของโครงการเขื่อนแควนอย อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯป 2548 – 2551 ในระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม - 10 กันยายน 2548
♣ รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตเขารวมประชุมและ
เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ Clones and Varieties ในการประชุมวิชาการคณิตศาสตร 2548 ระหวางวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2548
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
♣ อาจารย ดร.ประเสริฐ ไกรสิงหเดชา อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรบรรยาย “โครงการพัฒนา
ชุดการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมอยางสนุกและสรางสรรค” ระหวางวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2548 ณ ศูนยฝกอบรมงานอภิบาล
“บานผูหวาน” จังหวัดนครปฐม
♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมล ขวัญเกื้อ อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตเปนกรรมการกลางสมาคม
พันธุศาสตรแหงประเทศไทย ในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม
♣ รองศาสตราจารย ดร.เรณู เวชรัชตพิมล อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตเปนอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
การทดสอบสารเคมีเจือปนในผักผลไมดองซึ่งจําหนายที่ซูปเปอรมาเก็ตในหางสรรพสินคา ทุกวันศุกร เวลา 10.30 – 12.30 น. ตั้งแต
วันศุกรที่ 8 – วันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2548 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
♣ อาจารยวรรณภา คุณพสุเรือง ประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาหยุดราชการ เพื่อศึกษาตอใระดับปริญญา
เอก สาขาวิชา Applied Mathematics ณ The University of
Nothingham ประเทศสหราชอาณาจักร ดวยทุนรัฐบาล
(กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ประจําป 2547 มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2548
♣ อาจารยพรทรัพย พรสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาหยุดราชการ เพื่อ
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา คณิตศาสตรประยุกต ณ University of Potsdam ประเทศเยอรมัน ดวยทุนโครงการวิจัย
ของ German Helmholtz - Association (ทุนประเภท 2) มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคพิศิษฐ เทพสิทธา ประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปตางประเทศ เพื่อดูงาน
หลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมสําหรับผูบริหาร” ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร ประเทศสิงคโปรมีกําหนด 3 วัน ระหวางวันที่
18-20 สิงหาคม 2548 ดวยทุนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
♣ นางสาวนงนุช กําลังแพทย นักวิทยาศาสตร สังกัดภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตเปนอาจารยที่ปรึกษาโครงงานการ
ทดสอบสารเคมีเจือปนในผักผลไมดองซึ่งจําหนายที่ซูปเปอรมาเก็ตในหางสรรพสินคา ทุกวันศุกร เวลา 10.30 – 12.30 น. ตั้งแต
วันศุกรที่ 8 – วันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2548 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
♣ นายรัชพล ทองศุภผล ผูชวยสอน ประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรบรรยายฝกอบรมหลักสูตรการ
ฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อพัฒนากระบวนทัศนในการปฏิบัติงาน พ.ศ.257 สําหรับขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่
ปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานสายตรวจ กลุมงานสืบสวน และกลุมงานจราจร ณ หองเรียนชั้น 3 หอง 302 อาคารเรียนรวมศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 7 ชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2548

บุคลากรใหม
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♣ นายประหยัด แสงงาม วุฒิ สถิติศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ภาควิชาสถิติตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2548
♣ นางสาวมยุรี หาวสุด วุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร บรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ภาควิชาคณิตศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2548
♣ นางสาวกิตติยาพร สิงหสัมพันธ วุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟสิกส) จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ภาควิชาฟสิกส ตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2548
♣ นายณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ วุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ภาควิชาคอมพิวเตอร ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2548
♣ นายเอกพบ ขจรไพศาล ,นายกัมพล ศรีชวยชนม,นายพลวัฒน ดํางกิจ ภากร วุฒิ วิ ทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส)
จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัยจากเงินรายได ตําแหนง ผูชวยสอน ภาควิชาฟสิกส ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม
2548

อบรมสัมมนา…..

♣ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตรทางทะเลเนนเฉพาะการศึกษา
ระบบนิเวศปาชายเลนใหกับครู/อาจารยจากโรงเรียนแกนนําระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 25 คน ระหวางวันที่ 12 –
13 สิงหาคม 2548 ณ หองปฏิบัติการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถานที่จริง: ณ ปาชายเลน
ต.บางหญาแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

♣ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร รวมกับบริษัท Whatman international จํากัด และ บริษัท แบง เทรดดิ้ง 1992
จํากัด ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “FTA Technology for Forensic Since” วันที่ 22 สิงหาคม 2548 ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเสนอวิธีการเก็บตัวอยางทางชีวภาพและสกัดดีเอ็นเอใหไดคุณภาพ
ดวยวิธี ที่ส ะดวกและรวดเร็วและเพื่อแลกเปลี่ย นประสบการณการเก็บ ตัวอยางทางชีวภาพและการสกัดดีเอ็นเอใหไดคุณภาพ
ผูเขารับการอบรมประกอบดวย อาจารย นักวิทยาศาสตร และ เจาพนักงานจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ 50 คน
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♣ คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “เขาวัด ปฏิบัติ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม” วันที่ 8 กันยายน
2548 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ วัดดอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต คุณคาแหงความปนคนสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุขและไดเรียนรูเขาใจในหลักธรรม และสามารถนําหลัก
ปฏิบัติทางศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได

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 www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน
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