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ปท่ี 10 ฉบับที่ 7 ประจําเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2547

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีไหวครู
ประจําปการศึกษา 2547

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2547 และมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา
ที่เรียนดี  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547  ณ หอง 5406  อาคารวิทยาศาสตร 4  คณะวิทยาศาสตร

⌫
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย ดร.พิทยา  ตันติเวชวุฒิกุล  ภาควิชาเคมี

(ลูกจางชั่วคราว) ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 และจะ
เขารับพระราชทานใบประกาศฯ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2546 ณ ศูนยศิลปวัฒน
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในวันจันทรที่
26 กรกฎาคม 2547
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการประชาสัมพันธโครงการตางๆ และการแนะแนวการศึกษา

รวมทั้งแนวทางการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร ใหแกนักเรียนในโปรแกรมคณิตศาสตร-วิทยา
ศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษา 4-6 ของโรงเรียนประจําจังหวัดตางๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ไดทราบถึงโครงการตางๆ ที่ทางคณะวิทยา
ศาสตร รับผิดชอบดําเนินการอยู เชน โครงการ พสวท. โครงการ สควค. โครงการอบรมคายโอลิมปกวิชาการ โครงการเพชรสนาม
จันทร ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร กิจกรรมการแขงขันตางๆ ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร ฯลฯ

⌫
คณาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เยี่ยมชมและดูงานคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดานการบริหารจัดการการใหบริการทางวิชาการ ดานการตรวจวิเคราะหดวยเครื่องมือวิทยาศาสตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน
2547  ณ หอง 1135 อาคารวิทยาศาสตร 4


คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร “ดานการวัดและประเมินผลการเรียน

การสอน” ใหกับอาจารยคณะวิทยาศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรุนใหม ดานกระบวนการวัด
และประเมินผลการเรียนในรายวิชาของอาจารย และเพื่อใหบุคลากรที่รับผิดชอบการเรียนการสอนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบ
การณเกี่ยวกับปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน โดยรองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย   กาญจนวาสี คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนวิทยากร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2547  ณ หอง 125 อาคารวิทยาศาสตร 3 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

⌦
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรองศาสตราจารย ดร.เรณู  เวชรัชตพิมล ไดรับการสนับสนุนงบ

ประมาณจากสํานักงานโครงการเงินกูธนาคารโลกในการจัดโครงการ “การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะหภาพจากกลอง
จุลทรรศน ดวยโปรแกรม Image Analyzer” ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 18-20 สิงหาคม 2547 ในชวงงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
ประจําป พ.ศ. 2547
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ดวยคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ซึ่งแตงตั้งจากคณาจารยประจํา จากภาควิชาตางๆ ไดครบวาระการ

ดํารงตําแหนงแลว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งแตงตั้งจากคณาจารย
ประจําจากภาควิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรชุดใหม จํานวน 5 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ต้ังแตวันที่ 17 มิถุนายน 2547
ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2549 ดังนี้

1. อาจารย ดร.กมลชนก พานิชการ ภาควิชาคณิตศาสตร
2. รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย ชัยมณี ภาควิชาเคมี
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล ภาควิชาชีววิทยา
4. อาจารยอรทัย เขียวพุม ภาควิชาฟสิกส
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร สวางแจง ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

⌦
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตัวแทนเขารวมแขงขันประกวดซุมรับนอง Panasonic x66 for

freshy ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท Smart รวมกับ Friend Fm โดยมีจุดประสงคในการตีแผภาพลักษณของการรับนองที่ดีสูสังคม เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2547 ณ ศูนยการคาเวิลดเทรดเซ็นเตอร กรุงเทพฯ

 คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร และคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการแขงขันกีฬา
เพื่อเช่ือมความสัมพันธระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547  ณ ลานคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร


☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร  สวางแจง  อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดัรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ

สอนรายวิชา ES 431 Environmental Impact Assessment 3(3-0) ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมกําลัง สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ต้ังแตวันที่ 11 มิถุนายน ถึงวันที่ 24 กันยายน 2547

☺ อาจารยบัณฑิต  ภูริชิติพร  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับเชิญเปนกรรมการสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคพิศิษฐ  ชาญนันทพิพัฒน  อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับเชิญเปนอาจารยบัณฑิต
วิทยาลัย ประเภทอาจารยพิเศษ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาพิเศษโครงการรวบรวม
อนุรักษพันธุพืชในประเทศไทยโดยเทคนิคการแชแข็ง (Cryopreservation) และการจําแนกสายพันธุ โดยเทคนิคทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุล (Molecular Biology Technique)  ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2548 ณ สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ

☺ อาจารย ดร.กลางพล  กมลโชติ  อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับเชิญเปนวิทยาการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการ
ศึกษาตอการประกอบอาชีพทางเคมี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

☺ อาจารยวราพร  ภาราดามิตร  อาจารยประจําภาควิชาเคมี เขารวมงาน X-Ray Fluorescence Workshop เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2547 ณ โรงแรมสยามซิต้ี ถนนศรีอยุธยา แขงราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพฯ
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☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค  ฉิมพาลี  อาจารยประจําภาควิชาเคมี ผูชวยศาสตราจารยพูลศักดิ์  อินทวี อาจารยประจํา

ภาควิชาฟสิกส  เขารวมเปนกรรมการวิชาการในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ดานวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

☺ อาจารย ดร.รัชฎา  บุญเต็ม  อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ เพื่อทําหนาที่
เปนผูชวยหัวหนาทีมการแขงขันเคมีโอลิมปก ณ เมืองคีล ประเทศเยอรมัน ระหวางวันที่ 16-29 กรกฎาคม 2547

☺ รองศาสตราจารย ดร.เสริม  จันทรฉาย   อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ ณ ตาง
ประเทศเพื่อเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th ISES Europe Solar Conference and Exhibition” ณ เมือง Freiburg
ประเทศเยอรมัน และเขารวมเจรจาปรึกษางานโครงการความรวมมือวิจัยดานการอบแหงพลังงานแสงอาทิตย กับทาง Hohenheim
University มีกําหนด 12 วัน ระหวางวันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริศร  เทียนประเสริฐ  อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ ณ ตาง
ประเทศ เพื่อเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Society for the Study of
Fatty Acids and Lipids ณ เมือง Brighton ประเทศอังกฤษ มีกําหนด 5 วัน ระหวางวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ  อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา  นางสุลักษณ  อยูคง นักวิทยาศาสตร
ชํานาญการ ภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการตางประเทศ เพื่อเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ World Congress of Malacology ณ เมือง Perth ประเทศออสเตรเลีย มีกําหนด 9 วัน ระหวางวันที่ 10-18 กรกฎาคม
2547 ดวยทุนอุดหนุนการทําวิจัยและมหาวิทยาลัยศิลปากร

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิต  ผิวนิ่ม  อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตใหลาหยุดราชการเพื่อเดินทางไปดูงาน
ดานวิทยาศาสตร ณ University of Toronto ประเทศแคนาดา ดวยทุนของ University of Toronto มีกําหนด 4 เดือน 22 วัน ต้ังแตวันที่ 5
มิถุนายน 2547 เปนตนไป


คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

นักบริหารงานทั่วไป  ประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 1 อัตรา ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลาย
สาขา     ผูสนใจสมัครใหขอและยื่นใบสมัครไดที่ หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ ต้ังแตวันที่ 12-26 กรกฎาคม 2547

ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร  ศิษยเกา  และผูมีอุปการคุณ
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

mailto:science@su.ac.th
mailto:science@su.ac.th
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มันมากับเทอมตน

วศิน อิงคพัฒนากุล
ชวงปลายเดือนพฤษภาคม ถึงตนเดือนมิถุนายนของทุก ๆ ปเปนชวงเวลาที่ชาวมหาวิทยาลัยทุกแหงจะ

ไดมีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศกันอยางถวนหนาทุกตัวคน และถาหากคิดตามประสาคน (ไมอยาก) แก เราจะพบวา
มันเปนอีกชวงเวลาหนึ่งในรอบปที่ตอกย้ําการสะสมความอาวุโสใหกับตนเอง นอกเหนือจากเทศกาลปใหมเหมือน
กับคนอื่น ๆ ทั่วไป เพราะทุกครั้งที่มีการเปดเทอมตนในแตละป มันหมายถึงอายุเราใกลเกษียณไปอีกปนั่นเอง

ความจริงประการหนึ่งที่ไมอาจปฏิเสธได คือ หลายส่ิงมากอยางมาพรอมกันกับการเปดเทอมตนในทุก
ปการศึกษา บางอยางเปนเรื่องจริงจัง แตบางอยางเปนเรื่องขบขัน ซ่ึงคงขึ้นอยูกับมุมมองของแตละบุคคลที่มีประสบ
การณรวมกับสิ่งตาง ๆ เหลานั้น ทั้งนี้ ส่ิงหนึ่งที่ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยศิลปากรตองประสบพบเห็นอยูเปนประจํา
คือ การมีสมาชิกใหมในรูปของนักศึกษา ช้ันปที่ 1 ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ปริญญาเอกของทุกคณะ
วิชา ซ่ึงกลุมที่นาจับตามองเปนพิเศษนาจะเปนนักศึกษาปริญญาตรี เนื่องจากเพิ่งหลุดพนจากการเปนนักเรียนเขาสู
สถานภาพการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย ซ่ึงหลายเหตุการณที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาป 1 ในปกอน ๆ ไดเกิดขึ้นซ้ําแลว
ซํ้าอีก และคงตองเกิดขึ้นไปเรื่อย ๆ ในทุกป

นักศึกษาป 1 มักมีความภาคภูมิใจในความเปนนักศึกษา ซ่ึงยอมเปนสิ่งดีที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวนักศึกษา
และมหาวิทยาลัยในภาพรวม แตส่ิงที่ติดตามมา คือ บรรดารุนพี่จะใชความภาคภูมิใจนี้เปนแรงผลัก และแรงดันใหรุน
นองแสดงออกซึ่งพลังแหงความภาคภูมิใจนั้น ส่ิงที่เกิดขึ้นทั้งในลักษณะรูปธรรม และนามธรรม คือ กิจกรรมรับนอง
ของบรรดาคณะวิชาตาง ๆ เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคของกิจกรรมรับนองแลว คงตองยอมรับวาเปนสิ่งดีที่นาสงเสริม
เปนอยางยิ่ง แตหากมองดวยใจเปนธรรมแลว ส่ิงที่ควรไดรับการพิจารณาควบคูกันไป คือ การคิดคํานึงถึงประสิทธิ
ภาพการเรียนของนักศึกษาทั้งรุนพี่ และรุนนอง เพราะหากไมใสใจในการเรียนเทาที่ควร มัวแตสนใจกิจกรรมรับนอง
มากเกินไปโดยไมรูขอบเขตแลว ผลที่เกิดขึ้นคงไมอาจคาดเดาไปในทางที่ดีได ความจริงแลว หากไดมีการประยุกต
และบูรณาการกิจกรรมรับนองใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้นแลว ควรไดสอดแทรกใหนักศึกษาป 1 ไดตระหนักถึงสิ่งที่
เปนประโยชนตอการเรียน การใชชีวิตอยางปลอดภัยในมหาวิทยาลัย การประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ความเอื้ออาทร
ระหวางกัน ซ่ึงหากไดใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวมากยิ่งขึ้นแลว มหาวิทยาลัยศิลปากรคงจะไดรับประโยชนใน
หลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการลดลงของสถิติอุบัติเหตุการจราจร การปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอยาง
เหมาะสมการแตงกายที่ถูกตองกาลเทศะ การตั้งใจเรียนอยางจริงจัง การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม ฯลฯ

เหนือส่ิงอื่นใด นักศึกษารุนพี่ที่อยูมากอนควรไดเปนผูนํา และเปนตัวอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดประโยชนโภชนผลตอตัวนักศึกษา และมหาวิทยาลัยในภาพรวมเปนสําคัญ
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