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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2547 วันจันทรที่
18 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม

⌦ ⌫⌦ 
 

คณะวิทยาศาสตรกาํ หนดใหปน เี้ ปนปแรกทีม่ กี ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงานยอย ระหวางภาค
วิชาและสํานักงานเลขานุการ โดยกําหนดชวงเวลาประเมินคุณภาพภายในเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2548 มีการจับคู
ระหวางภาควิชาดังนี้
ภาควิชาเคมี
ประเมินภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาชีววิทยา
ประเมินภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ประเมินภาควิชาเคมี
ภาควิชาคณิตศาสตร
ประเมินภาควิชาฟสิกส
ภาควิชาฟสิกส
ประเมินภาควิชาคณิตศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
ตั้งกรรมการประเมินแยกเฉพาะ 1 ชุด
และกําหนดวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2547 ในวันที่ 10-11
พฤศจิกายน 2548 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอก ดังนี้
1. รองศาสตราจารยสุรพล
นาถะพินธุ
คณะโบราณคดี
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อวยพร
อภิรักษอรามวง
คณะเภสัชศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีปน
พรหมสุทธิรักษ
คณะอักษรศาสตร
4. ศาสตราจารยนายแพทยวุฒิชัย
ธนาพงศธร
คณะแพทยศาสตรมศว.(องครักษ)
5. รองศาสตราจารยบุญรักษา
สุนทรธรรม
คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตอนรับ Dr.Bruce Scott ผูเชี่ยวชาญทางวิชาการจากประเทศออสเตรเลีย
Dr.Bruce Scott ผู เ ชี่ ย วชาญจากประเทศออสเตรเลี ย ซึ่ ง ให ค วามช ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการในด า นต า งๆ
แกคณะวิทยาศาสตร กําหนดเดินทางมาประเทศไทยในระหวางวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2548 และจะมาที่ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพบกับบุคลากรและเยี่ยมชมคณะฯ ในวันศุกรที่ 8 กรกฎาคม 2548 ตั้งแตเวลา 10.00 น
ณ หองประชุม 4321 อาคารวิทยาศาสตร 4

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
รวมสนับสนุนงบประมาณ โครงการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับงบประมาณสนับสนุนสมทบการดําเนินการโครงการวิจัยเรื่อง
“การนําพลังงานความรอนทิ้งจากหมอไอน้ํามาใชในลานตากตะกอน” จาก สํานักงานกินแบงรัฐบาล เปนจํานวนเงิน
90,000 บาท

กิจกรรมนักศึกษา

 
จัดพิธีแหเทียนพรรษา ประจําป 2548
คณะกรรมการนักศึ กษาคณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2548
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และวัดปามณีกาญจน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผูมีจิตศรัทธา รวมทําบุญได
ที่สํานักงานคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับขวัญบัณฑิตใหม
คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการรับขวัญบัณฑิตในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 เพื่อเปน
การแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบการศึกษาและเปนการเชื่อมความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางบัณฑิตใหม ขอเชิญคณาจารย
รวมถายรูปกับบัณฑิตใหมในชวงบาย วันที่ 15 กรกฎาคม 2548 (เวลาที่แนนอนจะแจงใหทราบภายหลัง)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการพัฒนานักศึกษาดานจริยธรรม
ภาควิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาดานจริยธรรม และวิชาชีพโดย มีวัตถุประสงคเพื่อให
นั ก ศึ ก ษาทราบป ญ หาที่ ต อ งเผชิ ญ เมื่ อ สําเร็ จ การศึ ก ษาและวางแผนเพื่ อ ฝ ก จริ ย ธรรมและวิ นั ย ในการเรี ย นรู ใ ห ไ ด
เปนบัณฑิตในฝนโดยไดมี คุณสมพงษ เหมบุตร ศิษยเการุน 16 และคุณอิสระ สถาพร ศิษยเการุน 14 รวมเปนวิทยากร
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2548 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอง รวท. 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ทุนการศึกษา
♣รองศาสตราจารย ดร.วัชรพงษ และ รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน อนันตชื่น ไดบริจาคทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท คณะวิทยาศาสตร ไดพิจารณามอบให นายธนวัฒน ทิพยเนติกุล
นักศึกษาปที่ 1 สาขาวิชา คณิตศาสตร และนางสาวเพ็ญจิตร เหมสิงห นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร

♣รองศาสตราจารย วารี เกรอต ไดมอบรางวัลเรียนดี รางวัลละ 1,000 บาท ในนาม “ทุนสังวาลย บํารุงพืช”
มอบใหนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 3 รางวัล และ “ทุนวิรุฬห เกรอต” มอบใหนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ
จํานวน 3 รางวัล คณะวิทยาศาสตร ไดพิจารณามอบใหนักศึกษา ดังรายชื่อตอไปนี้
สาขาวิชาคณิตศาสตร
747031
นางสาววัชรินทร
รักษาศักดิ์ชัย
746021
นางสาวภาสวรรณ
นพแกว
745010
นางสาวปรารถนา
วิริยธรรมเจริญ
สาขาวิชาสถิติ
747329
นางสาวดลภัค
ชัยสูตร
746278
นางสาวณิชยา
ขมินทะกูล
745284
นางสาวอวิกา
โรจนวิรัตน

♣ นางปุ ตาลบํารุง ไดบริจาคทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร จํานวน 6,000 บาท คณะวิทยาศาสตร
ไดรับเงินจํานวนดังกลาวแลว และจะไดดําเนินการจัดสรรใหนักศึกษาตอไป

♣ นายขวั ญ ใจ ป น ทองดี ลู ก จ า งประจํา ตําแหน ง ยามของ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เก็ บ กระเป า สตางค
ของนางสาวณัฎธา เพิ่มพงศาเจริญ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ชั้นปที่1 ได และไดนําสงที่คณะวิทยาศาสตรและไดดําเนินการ
สงคืนนักศึกษาเรียบรอยแลว คณะวิทยาศาสตรขอยกยองในความดีของนายขวัญใจ ปนทองดี มา ณ ที่นี้ดวย

ขาวบุคคล
♣ อาจารย ดร.กลางพล กมลโชติ อาจารยประจําภาควิชาเคมี
- ไดรับอนุญาตเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียบเรียงรายละเอียดเนื้อหาองคความรูสาขาวิชาศิลปะ
ผาไทยดานการฟอกยอม” ระหวางวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรม เฟลิกซ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
- ไดรับอนุญาตเขารวมเปนอนุกรรมการในคณะกรรมการทํางาน จัดทําเกณฑมาตรฐานสาขาวิชาศิลปะผาไทย
ดานการฟอกยอม ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระหวางวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมเฟลิกซ
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
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♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

- ไดรับอนุญาตใหเปนผูประเมินภายนอกสถานศึกษากองกํากับการโรงเรียนตํารวจ 3 แหง ไดแกสถานศึกษา
กองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร 5 จังหวัดลําปาง สถานศึกษากองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร 7 และสถานศึกษากองกํากับ
การโรงเรียนตํารวจนครบาล จังหวัดนครปฐม
- ไดรับอนุญาต ใหเปนวิทยากร โครงการหมูบาน เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการหมูบานปาไมแผนใหม
ตามแนวพระราชดําริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันที่ 9-10 มิถุนายน 2548 ณ หองประชุม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
- ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ บรรยายในหัวขอ “ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดํารงชีพ” ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2548
เวลา 13.00 – 15.40 น. ณ อาคารเรียนรวม หอง ร 1227 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
- ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิไปตรวจเยี่ยมหนวยจัดนอกที่ตั้ง และสถาบันของหนวยการจัดการศึกษาทั้งในที่ตั้ง
และนอกที่ตั้งของสถานบันอุดมศึกษาและไดรับเชิญเขารวมประชุมในวันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2548 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 501 ชั้น 5 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
♣ อาจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี
- ไดรับอนุมัติ ใหเดินทางไปราชการเพื่อปฎิบัติงานใหกับ สสวท.และคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดสงผูแทน
ประเทศไทยแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปก ระหวางประเทศ โดยปฏิบัติหนาที่เปนรองหัวหนาทีมการแขงขันเคมี
โอลิมปก ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน มีกําหนด 12 วัน ระหวางวันที่ 15-26 กรกฎาคม 2548 ดวยทุน สสวท.
- ไดรับเชิญเปนวิทยากร การอบรมเตรียมความพรอม วิชาเคมีโอลิมปก ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท) ระหวาง วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2548

♣ รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิวนิ่ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับเชิญเปนวิทยากร การอบรมเตรียมความ
พรอม วิชาเคมีโอลิมปก ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท) ระหวาง วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง
วันที่ 29 มิถุนายน 2548
♣ รองศาสตราจารย ดร.เรณู เวชรัชตพิมล อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา
- ไดรับเชิญเปนวิทยากร “โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผูปรุงอาหารตลอดจนผูใหบริการสําหรับนักเรียน
(อย.นอย) ประจําปการศึกษา 2548” วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 ณ หองประชุม ชั้น 3 สํานักงานเทศบาลเมือง หัวหิน
- รองศาสตราจารย ดร.เรณู เวชรัชตพิม ล อาจารยสุจินันท ศักดิ์สินธุชัย อาจารยวันวิวาห วิชิตวรคุณ
อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา และนางสาวนงนุช กําลังแพทย ไดรับอนุญาตเปนวิทยากร “โครงงานวิทยาศาสตร
กับการยกระดับคุณภาพบุคลากรผูผลิตอาหารใหไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย” ระหวางวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2548
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
♣ ผูชวยศาสตราจารย บัณฑิต ภูริชิติพร อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับเชิญใหเปนผูชวยสอน
รายวิชา ค 43105 คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มสอนตั้งแตวันอังคารที่ 24
พฤษภาคม 2548 เปนตนไป
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♣ อาจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุมัติใหเขารวมสัมมนาโครงการสัมมนา
บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ และเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการ” ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม 2548
ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมโกลเดนแซนด จังหวัดเพชรบุรี
♣ อาจารย ดร.กุศยา ปลั่งพงษพันธ อาจารยประจําภาควิชาสถิติ ไดรับเชิญเปนผูบรรยายพิเศษ วิชา IST202 Business
Statistics สําหรับนักศึกษา ชั้นปที่ 2 สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันศุกร เวลา 14.00-16.30 น. และวันเสาร
เวลา 08.40 - 11.10 น. เริ่มตั้งแตวันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2548 ถึงวันเสารที่ 23 กรกฎาคม 2548
♣ อาจารย ดร.นภวรรณ รัตสุข อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับเชิญใหเปนอาจารยพิเศษ
บรรยายวิชา 763 342 การจัดการสิ่งปฏิกูล ใหแกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน ชั้นปที่ 4
ทุกวันพุธเวลา 09.25 – 12.25 น. ตลอดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 1/2548 โดยใชการสอนแบบเครือขายสองทาง
(ทางไกล) ณ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
♣ รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตเปนวิทยากร
ใหแกสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท) ในการอบรมเตรียมความพรอมคณิตศาสตรโอลิมปก
ในวันที่ 22- 26 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2548
♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตใหเปนอาจารยพิเศษ
รวมสอนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี 214411 และกระบวนการวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 202764 ในภาคการศึกษาที่ 1/2548
ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
♣ อาจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอร ไดรับเชิญเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
นายมนตรี เดวีเลาะ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 เวลา 13.00 น.
สถานที่สอบ หอง CC304 สํานักคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับเชิญเปนกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ นางสาวกตัญชลี จินา นักศึกษาบัณฑิตวิทยา หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ในวันที่ 3 มิถุนายน 2548 เวลา 13.30 น.
ณ หองบรรยาย 2 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา จันทราพรชัย อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอร ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ
ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร เพื่อสอนรายวิชา CS2401 Theory of Programming Languages ในวันอังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน ถึง 4 ตุลาคม 2548
♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัลลิกา ปญญาคะโป อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไดรับเชิญ
เปนวิทยากรบรรยายในการฝกอบรม หลักสูตร “ผูปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา รุนที่ 5” ในวันพฤหัสบดี
ที่ 21 มิถุนายน 2548 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด
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♣ รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดเตรียมโครงการวิจัย The Uplands Program (SFB) ในเฟสที่ 3 รวมกับคณะผูวิจัย
ฝ า ยเยอรมั น ณ University of Hohenheim ประเทศสหพั น ธ ส าธารณรั ฐ เยอรมั น มี กําหนด 11 วั น ระหวา ง
วันที่ 15 - 25 กรกฎาคม 2548 ดวยทุน ของ University of Hoheneim
♣ รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน อนันตชื่น อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุมัติใหเดินทางไประชุม
เชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการ The Asian Mathematical Conference Series (AMC) 2005 ซึ่งจัดโดย South East Asian
Mathematical Society (SEAMS) ณ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร มีกําหนด 6 วัน ระหวาง
วันที่ 18 - 23 กรกฎาคม 2548 ดวยทุนของ SEAMS
♣ อาจารย ดร.เอกพันธ บางยี่ขัน อาจารยประจําภาควิชาจุลชีววิทยา ไดรับการแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2547

ขอเชิญฟงสัมมนา…..
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร จัดสัมมนาพิเศษในหัวขอเรื่อง Impacts of In-Stream
Restoration Projects on Stream-Subsurface Water Interaction โดย Dr.Tamao Kasahara, Department of Geography,
York University, Toronto, Ontario, Canada. ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2548 เวลา 13.55-14.55 ณ หอง 4106
อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

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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