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                      ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชด ารัสเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทย พร้อมพระราชทาน ส.ค.ส.ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙   
                       พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชด ารัสความว่า ปวงชนชาวไทย
ทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ ความส าเร็จสม
ประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ความสุขความเจริญนี้ แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้นย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ 
ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปรกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมการให้พร้อมอย่าประมาท ในปีใหม่นี้จึงขอให้
ท่านทั้งหลายได้สร้างเสรมิและรักษาสขุภาพของตนให้สมบูรณ ์ให้มีก าลังกายที่แข็งแรง มีก าลังใจท่ีเข้มแข็ง หนักแน่นและมีสติรู้เท่าทันอยู่
เสมอจะได้สามารถน าพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ อันไม่พึงประสงค์จนบรรลุถึงความสุขความเจริญ และความส าเร็จได้ดั่งที่ตั้งใจ
ปรารถนา 
                       ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มี
ความสุขกาย สุขใจตลอดศกหน้าน้ี โดยทั่วกัน 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรภาส พรมเสน รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ น าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดงาน การประชุมวิชาการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ๒๐๑๕ (Thailand-Japan Student Science Fair ๒๐๑๕) ภายใต้แนวคิด "Seeding 
Innovations through Fostering Thailand-Japan Youth Friendship" ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การสนับสนุน
ทางด้านวิชาการในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 คณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่อง
ในงานท าบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ และงานท าบุญครบรอบการก่อตั้ง ๔๔ ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๔๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในปีนี้ก าหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เริ่มพิธีทางศาสนาเวลา ๐๙.๐๙ น. เริ่มตัก
บาตรเวลา ๐๙.๔๕ น. พระจ านวน ๑๐ รูป ณ โถงหน้าภาควิชาชีววิทยา ช้ัน ๑ อาคารวิทยาศาสตร์ ๑ 

 

 

 

 

 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกันจัดงานรับขวัญพ่ีบัณฑิต ประจ าปี ๒๕๕๗ หลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมในช่วงเช้า และการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ถนนเรียบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ๓ วนอุทยานลานไทร ห้อง
ไววิทย์ พุทธารี และอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
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 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการ "ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์พิพัฒน์วิทยา" เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ปี
พุทธศักราช ๒๕๕๙ และเป็นปีแห่งการครบรอบการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นปีที่ ๔๕ ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ พระอารามหลวงทั้ง ๙ ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

 

 

 

 
  
 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร อีก ๙ หน่วยงาน จัดกิจกรรม“มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศ
ไทย : สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน” ในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากโครงการ Shevron Enjoy 
Science : สนุกวิทย์ปลูกแนวคิดวิทยศาสตร์สู่เยาวชน  โครงการเปิดตัว โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย                
“Big Event”“มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย : สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน”๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา 
๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  

 

 

 

 

 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ด าเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบสองเข้าเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยการจัดสอบคัดเลือกดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องไววิทย์ พุทธารี อาคารวิทยาศาสตร์ ๑ 
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 ภาพบรรยากาศการเดินขบวนพาเหรดและพิธีเปิด ในโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและเช่ือมความสามัคคี ครั้งที่ ๑๑      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร (SC Games ๒๐๑๕) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.มยุวา อารีกิจเสรี ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษวิชาชีววิทยา ภาคทฤษฎีให้แก่นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี ๑ วันท่ี ๒,๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

  อาจารย์มฮูัมหมัด นิยมเดชา ได้รบัเชิญจากเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดค่ายให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
ทางคณิตศาสตร์ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ Math Ben Camp ๒๐๑๕ ครั้งท่ี ๒ เป็นวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับเคมี แก่นักเรียนความสามารถพิเศษคณติศาสตร์ วันท่ี ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านสวนทรายทอง จ.สมุทรสงคราม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พรทรัพย ์พรสวัสดิ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนยส์่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ภาควชิาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ไดร้ับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การสร้างงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” 
วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ และอาจารย์ ดร.ธญันันท์ วรรณธง เข้าร่วมจัดกิจกรรมในการจัดนิทรรศการ
วิชาการ “ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การศึกษาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดบ้าน
โป่ง “สามัคคีคณุูปถัมภ์”  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศยา ปลัง่พงษ์พันธ์ ได้รับเชิญเป็นอาจารยพ์ิเศษ รายวิชา BA๒๐๗: Statistical Analysis for 
Business Decisions ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธรุกิจ ภาคการศกึษา ๒/๒๕๕๘ ทุกวันพฤหัสบดี เริ่ม ๑๔ มกราคม – ๒๘ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ าไท) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษระดับปรญิญาตรี ภาคเรยีนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
– ๒๕๕๙ รายวิชา ICEN๓๔๒ Environmental Pollution II โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรยีนการสอน วันท่ี ๑๘ ,๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๙ และวันท่ี ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 อาจารย์ ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร ไดร้ับเชิญเป็นวิทยากร ร่วมการเสวนา เรื่อง การศึกษา ต่อ ณ ต่างประเทศ วันท่ี ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ เข้าร่วมประชุมพิจารณากรอบหลักสูตรและตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันท่ี ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ          
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ท างานไม่ตรงสาย 

กัลยา ศรีพุทธชาต ิ

  ในยุคที่มีต าแหน่งงานเติบโตไม่ทันการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ ส่งผลต่อเนื่องมาถึงการหางาน / ท างานของบรรดา
บัณฑิตที่จบกันออกมาจากสถาบันการศึกษา ก็คือ การแย่งกันหางานท า  การท างานไม่ตรงกับสาขาที่เรียน  นอกจากนี้ หลายคนยังมี
แนวคิดที่จะ ประกอบกิจการเอง เพราะไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร อีกด้วย 

                    

 ได้ยินเรื่องการหางานของเด็กๆรุ่นหลงัแล้ว ให้นึกเห็นใจเสียจริง  เพราะจ านวนบัณฑิตที่จบออกมาแต่ละปี ช่างมากมาย  อีกมุม
ก็นึกข าๆว่าเราช่างโชคดีที่เกิดเร็วหน่อย ปัญหาแย่งงานก็มี แต่ไม่หนักหนาสาหัสเท่าปัจจุบันนี้ 

 เมื่อต าแหน่งงานที่ตรงสาขาที่เรียนมาไม่เพียงพอหรือมีการแข่งขันสูง แนวโน้มจึงพบการท างานในสาขาที่ไม่ตรงกับที่จบ 
โดยเฉพาะสาขาท่ีมีสมาชิกจบกันมาจ านวนมาก ว่ากันตามจริงการท างานไม่ตรงสาขา นอกจากเป็นเรื่องของการลดการแก่งแย่งแข่งขันใน
สาขาตัวเอง ซึ่งคนนั้นก็ต้องเพิ่มความพยายามและทุ่มเทในการท างานมากกว่าคนอ่ืน เช่นในช่วงของการท างาน ๓-๔ ปีแรก อย่างน้อย ๒ 
เท่าขึ้นไป      อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้ ยังมีข้อดีแฝงอยู่ในความล าบากนั้นไม่น้ อยเลย เช่น ในเบื้องต้น จะมีแรงกระตุ้นให้ต้องขยัน 
ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน เรียกว่ามีไฟในการลุยงานมากกว่าปกติ โดยที่เรายังมีความรู้ / ทักษะของด้านที่จบมาใช้
สนับสนุนงานที่ท าไม่มากก็น้อย สิ่งที่ตามมาของความกระตือรือร้น/ ใฝ่หาความรู้ในการท างาน นั่ นคือ ได้รับความเอ็นดู รักใคร่จาก
หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา น่ันเอง 

                          

 มีตัวอย่างจากคนรอบตัวและลูกศิษย์ที่ประสบความส าเร็จและมีความสุขจากการท างานท่ีไม่ตรงสาขา ตัวอย่างแรก เรียนจบมา
ทางด้านป่าไม้ ตามจริงต้องท างานในกรมป่าไม้ (สมัยก่อน) แต่เปลี่ยนสายออกมาท างานในบริษัทที่ท างานด้านผลิต พัฒนาและค้นคว้า
สารควบคุมแมลงศัตรูพืช ซึ่งเป็นสายที่ควรต้องจบด้านเกษตรเท่านั้น  ปัจจุบันจัดว่าประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับใน
ความสามารถในวงการเป็นอย่างดี    ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาบางส่วน เลือกที่จะท างานส่วนตัวซึ่งครอบครัวด าเนินการอยู่แล้ว หรือ
เป็นกิจการที่เริ่มต้นเองซึ่งเป็นคนละเรื่องกับท่ีเรียนมา เช่น จบด้านชีววิทยาสาขาสัตววิทยา แต่ไปประสบความส าเร็จกับงานปลูกผักสลัด
ไฮโดรโปนิกส์  จบทางด้านเคมี แล้วมีความสุขกับการเปิดบริษัทขายเครื่องคอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิด  อีกคนจบด้านประมง แต่
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ท างานอย่างมีความก้าวหน้าด้านพืชมาตลอด ที่หักมุมได้น่าสนใจได้แก่ มีบัณฑิตที่จบหลากหลายสาขา ค้นพบตนเองในการท าอาหาร
หรือเบเกอรี่ เป็นอาชีพเลี้ยงตัวอย่างมีความสุขสนุกสนาน 

         ชีวิตปัจจุบันมันซับซ้อนและวุ่นวายมากขึ้นทวีคูณ คงหมดยุคแล้วที่จะคิดว่า เรียนอะไรมาจะต้องท างานตรงเป๊ะกับสิ่งนั้น ลอง
คิดนอกกรอบบ้าง    ขอเพียงว่า เมื่อเราเลือกที่จะท างานอะไร จะชอบหรือไม่ชอบ ชอบมากหรือชอบน้อยก็ตาม ขอให้ทุ่มใจให้กับงาน
เต็มที่ รักงานท่ีท า และท างานอย่างมีความสุข  ต่อไปจะเปลี่ยนงานเมื่อมีโอกาสก็เป็นเรื่องของอนาคต ดังค าที่ว่า..... ท าปัจจุบันให้ดีที่สุด 
แล้วอนาคตก็จะดีเอง 
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