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คณะวิทยาศาสตร กําหนดการตรวจสอบและประเมินระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2548

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหนวยงานยอย ระหวางภาควิชา  และสํานักงานเลขานุการคณะฯ  ประจําปการศึกษา  2548  ดังนี้

ภาควิชาเคมี    ประเมินภาควิชาชีววิทยา     วันที่ 31 กรกฎาคม  2549
ภาควิชาฟสิกส ประเมินภาควิชาคณิตศาสตร   วันที่ 31 กรกฎาคม  2549
ภาควิชาสถิติ   ประเมินภาควิชาคอมพิวเตอร    วันที่ 31 กรกฎาคม  2549
ภาควิชาคอมพิวเตอร   ประเมินภาควิชาฟสิกส   วันที่ 31 กรกฎาคม  2549
ภาควิชาคณิตศาสตร   ประเมินภาควิชาสถิติ      วันที่ 1 สิงหาคม  2549
ภาควิชาชีววิทยา  ประเมินภาควิชาจุลชีววิทยา    วันที่ 1 สิงหาคม  2549
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ประเมินภาควิชาเคมี   วันที่ 1 สิงหาคม  2549
ภาควิชาจุลชีววิทยา ประเมินภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วันที่ 2 สิงหาคม 2549
สํานักงานเลขานุการ ตั้งกรรมการประเมินแยกเฉพาะ 1 ชุด  วันที่ 8 สิงหาคม  2549
และกําหนดวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2548 ในวันที่    21 – 22

กันยายน 2549 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอกดังนี้
รองศาสตราจารย ดร.วันชัย  ดีเอกนามกูล คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ดร.สุนทร โสตถิพันธุ  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รองศาสตราจารยสุรพล นาถะพินธุ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย ดร.ณัฐกาญจน หงสศรีพันธ  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. 2549

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรวมงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 2549 ระหวางวันที่ 16 – 18 
สิงหาคม 2549  ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูไทย  กาวไกลดวย          
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ประธานพิธีเปดโดยทานผูวาราชการจังหวัดนครปฐม นายประสาท  พงษศิวาภัย  ซึ่งมีกิจกรรม  
ตาง ๆ ประกอบดวยกิจกรรมถวายพานพุมสักการะพระบรมสาทิสลักษณรัชกาลที่ 4 พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย, การแสดง
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร, การบรรยายทางวิชาการ,  การประชุมทางวิชาการ,  การประกวดพานพุมสักการะ, การประกวดวาด
ภาพ, การประกวดการจัดสวนจําลอง,การประกวดภูมิปญญาทองถิ่น, การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร (ภาษาไทย),       
การแขงขันความรูคอมพิวเตอรและโปรแกรมภาษาซี, การแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร,  การแขงขันโตวาที, การแขงขันละคร
ทางวิทยาศาสตร,      กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ  ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง      
สนามจันทร จังหวัดนครปฐม และสามารถอานรายละเอียดไดที่ www.sc.su.ac.th
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นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ภาควิชาคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร
ไดรับทุนสนับสนุนจาก บริษัท Apple Computer จํากัด

บริษัท Apple Computer จํากัด ไดมอบทุนสนับสนุนใหนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ภาควิชาคอมพิวเตอร                  
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 3 คน ประกอบดวย นายกตัญู อุบาลี, นายณัฐกรณ เหลาทวีทรัพย, นายธนาพงษ                 
บริรักวิสิฐศักดิ์ เพื่อเขารวมงานสัมมนานักพัฒนาโปรแกรม (World-Wide Developer Conference; WWDC) ซึ่ง Apple 
Computer ไดจัดข้ึนเปนประจําทุกป โดยปนี้จะจัดข้ึนระหวางวันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2549 ณ เมืองซานฟรานซิสโก       
รัฐแคลิฟอรเนียร ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุกป บริษัท Apple Computer จะทําการใหทุนนักศึกษาจากทั่วโลกจํานวน
หนึ่งในฐานะของนักศึกษาผูพัฒนาโปรแกรม ซึ่งปนี้นักศึกษาทั้ง 3 คนนี้ ไดมีสวนรวมในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับระบบของ Apple Computer ซึ่งหนึ่งในโปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้น ไดสงเขารวมประกวด Apple 
Design Award ประเภท นักศึกษา และนอกจากนี้ก็ไดมีสวนรวมในการจัดงานอบรมนักพัฒนาโปรแกรมสําหรับระบบ
ของ Apple Computer ดวย โดยนักศึกษาทั้ง 3 คนนี้จะเดินทางไปรวมงานสัมมนาดังกลาวรวมกับอาจารยรวิทัต ภูหลํา 
อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากบริษัท Apple Computer ใหเขารวม
การสัมมนาครั้งนี้เชนกัน

♣ ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ปราณี  นิลกรณ และรองศาสตราจารยวัฒนา  เกาศัลย  อาจารยประจําภาควิชาสถิติ  
ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษสอนระดับ  ปริญญาเอก รายวิชา 472 514 สถิติข้ันสูง  ประจําภาคการศึกษา 1/2549 ใน      
วันศุกรเวลา 13.00 – 16.00  น. และวันเสารเวลา 13.00   -  16.00 น. คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

♣รองศาสตราจารย ดร.สุดา  ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารยประจําภาควิชาสถิติ ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ
สอนรายวิชา 263 431 ความรูเบื้องตนในการวิจัยเพื่อการดําเนินงาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ในวันเสารท่ี 
8,15,22,29 กรกฎาคม 2549 และวันที่ 30 กันยายน 2549 ระหวางเวลา 13.00 – 16.00  น. ณ หอง 404 ช้ัน 4                 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังทาพระ

♣ ผูชวยศาสตราจารยปานใจ  ธารทัศนวงศ  อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอร ไดรับอนุญาตเดิน            
ทางไปราชการตางประเทศเพื่อเขารวมประชุม Asia – Pacific Public Services Summit ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศสาธารณ
รัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 – 3  สิงหาคม 2549

ขาวบุคคล
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♣ ผูชวยศาสตราจารยพูลศักดิ์  อินทวี อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส
- ไดรับอนุญาตใหเขารวมประชุมปฏิบัติการเพื่อสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูการศึกษา        

นอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สําหรับคนไทยในตางประเทศระหวางวันที่ 31 
กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2549 ณ หองประชุม 1 ช้ัน 6 สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

- ไดรับอนุญาตใหเดินทางเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Performance of a pv-ventilated  
solar greenhouse dryer for drying rattan ในการประชุมวิชาการนานาชาติ World Renewable Energy Congress IX       
ในระหวางวันที่ 19-25 สิงหาคม 2549 ณ เมือง Florence ประเทศอิตาลี ดวยทุนสํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

♣ รองศาสตราจารย ดร. ดวงเดือน  ไกรลาศ  อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราช
การเพื่อเขารวมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ ICOPA XI 11th  International Congress   
of Parasitology  ณ The Scottish Exhibition and Conference Centre  (SECC), Glasgow Scotland ประเทศสหราช        
อาณาจักร มีกําหนด 9 วัน ระหวางวันที่ 5 – 13 สิงหาคม 2549 ดวยทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร

♣ อาจารยรัชดาพร  คณาวงษ   อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอร  ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร เนน Database/Multimedia/Image Retrieval ณ University of Missouri-Columbia 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ประจําป 2547 มีกําหนด 4 ป              
โดยประมาณ ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2549

♣ อาจารยรวิทัต ภูหลํา  อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอร  ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปสัมมนาเชิงวิชาการ 
(The Worldwide Developers Conference 2006) ในระหวางวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2549  ณ CA at the Moscone 
Convention Center เมือง San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา

♣ รองศาสตราจารยดร.เสริม  จันทรฉาย อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุญาตใหเดินทางเขารวม
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Performance of  a  pv-ventilated  solar greenhouse dryer for drying rattan 
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ World Renewable Energy Congress IX ในระหวางวันที่ 19-25 สิงหาคม 2549 ณ เมือง 
Florence ประเทศอิตาลี ดวยทุนสํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

♣ ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช   อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
- ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษในรายวิชา 763 344 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 

จํานวน 1 กลุม ทุกวันพุธ เวลา 16.40  - 19.20  น.   ณ หอง ร 1215 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

- ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ รายวิชา 710 459 การจัดการของเสียทางเกษตร (Agricultural Waste 
Management) ภาคตนปการศึกษา 2549 แกนักศึกษาชั้นปท่ี 4 และ 5  ในหัวขอเรื่อง “การจัดการของเสียทางการเกษตร 
ดานอากาศ และเสียง” ระหวางวันที่ 18 และ 25 สิงหาคม 2549  ณ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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♣ รองศาสตราจารย ดร.เรณู  เวชรัชตพิมล   อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา
- ไดรับอนุญาตเปนวิทยากร อบรมโครงการ “การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรผูผลิตอาหารผลิตภัณฑ

ชุมชนใหไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย” ใหกับประชาชนในชุมชนทองถิ่น ระหวางวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2549         
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร และ  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  ศูนยอุดม
ศึกษาแมสอด จังหวัดตาก

- ไดรับอนุญาตเปนผูประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสอง ประจําปงบประมาณ 2549 เปนผู
ประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2549  ท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

- ไดรับอนุญาตเปนผูประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา  ในวันพุธท่ี 9 สิงหาคม  2549 เวลา 9.30 น.    
ณ หองประชุม 2 ท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

- ไดรับอนุญาตใหเปนที่ปรึกษาโครงการและรวมไปศึกษาดูงานดานการจัดการสวัสดิการและบริการผูสูงอายุ 
ณ สถาบัน Vard & Omsorg Trosa Kommun ราชอาณาจักรสวีเดน มีกําหนด 10 วันระหวางวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2549 
ดวยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร

- ไดรับอนุญาตเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2548 ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 
2549 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

♣ รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล   อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
- ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรตรวจประเมินภายในที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ในระหวางเวลา 09.00 –

17.00 น   ในวันตาง ๆ ดังนี้ คือ วันพฤหัสบดีท่ี 6 กรกฎาคม 2549 ณ คณะครุศาสตร วันศุกรท่ี 7 กรกฎาคม 2549          
ณ คณะมนุษยศาสตร และ    สังคมศาสตร, วันพฤหัสบดีท่ี 13   กรกฎาคม 2549 ณ คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี, วันศุกร
ท่ี 14 กรกฎาคม 2549 ณ คณะวิทยาการจัดการ

- ไดรับอนุญาตเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2548 ระหวางวันที่      
25–27 กรกฎาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

♣ ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อริศร  เทียนประเสริฐ    อาจารยประจําภาควิชาเคมี
-  ไดรับเชิญเปนผูดําเนินการรวมในการประชุม 7th Congress of  the International Society for the Study of 

Fatty Acid & Lipids  ณ  Ballroom, Cairns International Hotel, Australia.  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549
- ไดรับเชิญเปนผูบรรยายเกี่ยวกับ PUFAs and Human health  ในการประชุม 12th DSM Aquaculture 

conference  Asia Pacific  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ผูเขารวมฟงเปนนักวิชาการชาวไทยและตางประเทศใน Asia 
Pacific ประมาณ 230 คน   ณ  โรงแรม Millennium Hilton Hotel
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-  ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ รายวิชา 912 103 Nutrition and Food  Hygiene ใหแกนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
สาขาวิชาการโรงแรม ในวันศุกรเวลา 13.06 – 14.20 น. ในภาคการศึกษาที่ 1/2549 ตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม - 15 
ธันวาคม 2549   ณ  วิทยาลัยนานาชาติ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

- ไดรับอนุญาตใหเปนอาจารยพิเศษสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาศาสตร โครงการรวม            
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดีกับสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ในวันพุธท่ี 8 และ 16 สิงหาคม 
2549 เวลา 09.00 – 12.00  น. ณ หองเรียน 4/1 ช้ัน 4 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

♣ อาจารย ดร.กุลนาถ  อบสุวรรณ   อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา
- ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษบรรยายหัวขอเรื่อง “การปลูกเลี้ยงกลวยไม”  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2549      

ณ  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี   กรุงเทพฯ
-  ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรสัมมนา หัวขอเรื่อง Characterization of  Pigment and Disease Resistance Genes 

in Dendrobium Breeding  ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2549 ระหวาง เวลา 12.00  - 13.00 น. หอง A420 อาคารปฏิบัติการ
วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กําแพงแสน

- ไดรับอนุญาตใหเดินทางเขารวมประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม 27th  
International Horticultural Congress & Exhibition (ISC 2006) ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่     
11 – 20 สิงหาคม 2549 ดวยทุนมหาวิทยาลัยศิลปากร

♣ นายธนัช  อายุยืน  พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร สังกัดสํานักงานเลขานุการ ไดรับอนุมัติเปลี่ยนตําแหนงเปน
นักวิชาการคอมพิวเตอร ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2549

บุคลากรใหม
♣ นางจันทรดี  ระแบบเลิศ  ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ระดับ 6  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล รับโอน ดํารงตําแหนงอาจารย ระดับ 6 สังกัดภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่  1 กรกฎาคม  2549

♣ นางสาวอรประภา  ภุมมะกาญจนะ วุฒิ Doctor of  Technical Science Remote Sensing & Geographic 
Information Systems จาก Asian Institute of Technology  บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัด    
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2549

♣ นายภูมิ  พึ่งพระ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส)  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัย
จากเงินรายได ตําแหนง นักวิทยาศาสตร  สังกัดภาควิชาฟสิกส  ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน 2549

♣ นายนุกูล  จงหอมขจร วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 (ชีววิทยา)  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร      
จัดจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัยจากเงินรายได ตําแหนงผูชวยสอน สังกัดภาควิชาชีววิทยา  ตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม  
2549

♣ นายนพรัตน  พวงยิ้มนอย  วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส)   จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดจางเปนลูกจาง
มหาวิทยาลัยจากเงินรายได ตําแหนง ผูชวยสอน  สังกัดภาควิชาฟสิกส   ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม  2549
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บุคลากรลาออก
♣ นางวารี  เกรอต  ตําแหนง รองศาสตราจารย ระดับ 9  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร   คณะวิทยาศาสตร ไดรับ

อนุญาตใหลาออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม  2549

           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


