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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคในพิธีพระราช
ทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2548 วันเสารท่ี 29 กรกฎาคม 2549        
ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง           
สนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในปนี้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตรมีจํานวน 308 คน

 
⌫⌫ ⌫ 

คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการถวายเทียนพรรษา  ในวันอาทิตยท่ี 9 กรกฎาคม 
2549 ณ วัดยางงาม อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ผูมีจิตศรัทธารวมทําบุญไดท่ี สํานักงานคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร


คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการรับขวัญบัณฑิตในวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 เพื่อเปน       

การแสดงความยินดีกับบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเปนการเชื่อมความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางบัณฑิตใหม              
ขอเชิญคณาจารย  รวมถายรูปกับบัณฑิตใหมในชวงบาย วันที่ 26 กรกฎาคม 2549  เวลาประมาณ 14.00 น. (เวลาที่แน
นอนจะแจงใหทราบภายหลัง)

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรทําการซอมยอยคร้ังแรกที่ หองไววิทย พุทธารี อาคารวิทยาศาสตร 1 ในวันที่ 25 
กรกฎาคม 2549 ต้ังแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป  สวนการซอมครั้งตอไปสถานที่ในการซอมเปนไปตามกําหนดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมนักศึกษา
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♣รองศาสตราจารย ดร.เรณู เวชรัชตพิมล   อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา
- ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรใหความรูเรื่อง “แนวทางการทําโครงงานวิทยาศาสตรที่เช่ือมโยงกับภูมิปญญาไทย”       

ในวันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2549  เวลา 09.00 น. ณ   โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี
- ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรบรรยาย โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก หัวขอ    

“ศิลปากรจะอยูที่ระดับใดเมื่อถูก สมศ.ประเมินครั้งที่ 2” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549 เวลา 13.30 15.30  น. ณ หอง 413 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

♣ รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล  อยูยืนยง  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร  ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราวเพื่อเขารวมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมระดับนานาชาติ The 2nd IMT-GT 2006 
Regional Conference on Mathematics, Statistics and Applications ณ  เมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย มีกําหนด 3 วัน ระหวางวัน
ที่ 13 – 15  มิถุนายน 2549 ดวยทุนของคณะวิทยาศาสตร

♣รองศาสตราจารย ดร.จันทนา  จันทราพรชัย   อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอร ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ
ในรายวิชา  CS2401  Theory  of  Programming  Language วันที่ 14 มิถุนายน  - 3 ตุลาคม 2549 วันอังคาร 09.00 – 12.00 น.       
ณ  มหาวิทยาลัยชินวัตร  ปทุมธานี

♣ผูชวยศาสตราจารย วิมล  ขวัญเกื้อ  อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา  ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรใหความรูเรื่อง
พันธุกรรม แกนักเรียนที่ศึกษาอยูในโครงการความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร ในวันเสารที่ 17 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00 
น. เปนตนไป  ณ โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห จังหวัดราชบุรี

♣รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ
สอนวิชา MTD 512 Teaching Algebra ในวันอาทิตยเวลา  13.30 –16.20 น. ณ หอง SC 2216 อาคารฟสิกส-คณิตศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ต้ังแตวันอาทิตยที่ 18 มิถุนายน 2549 ถึงวันอาทิตยที่ 8 ตุลาคม  2549

♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริศร เทียนประเสริฐ  อาจารยประจําภาควิชาเคมี  ไดรับอนุมัติใหเดินทางประชุมและ
เสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมนานาชาติ  International Society for the Study Fatty Acid and Lipids (ISSFAL 2006)    ณ        
เมือง Cairns ประเทศออสเตรเลีย  มีกําหนด  6 วัน ระหวางวันที่ 23 – 28  กรกฎาคม 2549 ดวยทุนของมหาวิทยาลัยศิลปากร    
และทุนสวนตัว

♣รองศาสตราจารย ดร.ธนิต  ผิวนิ่ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี  ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรใหแกสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ในการอบรมเตรียมความพรอมวิชาเคมีโอลิมปก ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม       
- 23 มิถุนายน 2549

♣ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัลลิกา  ปญญาคะโป  อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
- ไดรับอนุญาตเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี            

อุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2550 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรอบรมบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยมี     

วัตถุประสงคเพื่ออบรมและเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงานและสามารถปฏิบัติงานได ในวันที่ 4 
กรกฎาคม  2549 ณ หองประชุมดร.ธีระ พันธุมวนิช สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

ขาวบุคคล
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♣ อาจารยดร.รัชฎา  บุญเต็ม   อาจารย ประจําภาควิชาเคมี
-  ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรใหแกสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)ในการอบรมเตรียม

ความพรอมวิชาเคมีโอลิมปก ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2549
-ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานใหกับสถาบันสงเสริมการสอน           

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทําหนาที่เปนหัวหนาทีมในการแขงขันเคมีโอลิมปก ณ เมืองเกียงซาน ประเทศ
เกาหลีใต  มีกําหนด 13 วัน ระหวางวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ดวยทุนของ สสวท.

♣รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย  ชัยมณี   อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดอนุญาตรวมเปนคณะกรรมการฝายวิชาการ
ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 32 (วทท.32) ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต 
ระหวางวันที่ 10-12 ตุลาคม 2549

♣รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล   อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรับอนุญาตเปน
อาจารยพิเศษสอนรายวิชา 765 107 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน   
1 กลุม ทุกวันพุธ เวลา 09.25 – 12.05 น. และ 13.00 – 15.40 น. คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

♣รองศาสตราจารย ดร.สุดา  ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารยประจําภาควิชาสถิติ ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ       
สอนวิชา ส.655 การวิจัยดําเนินงานเชิงดีทอรมินิสติก  ทุกวันศุกรเวลา 13.30 – 16.30  น. ตลอดภาคเรียนที่ 1/2549 เริ่มตั้งแต   
วันที่ 14 มิถุนายน  ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2549 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี

♣อาจารย  ดร.เชาวรีย  เรืองวิไลทรัพย   อาจารยประจําภาควิชาจุลชีววิทยา ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษรายวิชา 
VSCS 431 Food Microbiology  (สพคน 431 จุลชีววิทยาทางอาหาร) สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ประจําภาคตน ปการศึกษา 
2549  ณ  หองบรรยาย 1305 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

♣อาจารย ดร.พัลลภ คันธิยงค อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตรวมเปนคณะกรรมการฝายวิชาการในการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 32 (วทท.32) ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต ระหวางวันที่ 
10 - 12 ตุลาคม 2549

♣ อาจารยสุจินันท  ศักดิ์สินธุชัย    อาจารยประจําภาคจุลชีววิทยา  ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอภายในประเทศ 
ระดับปริญญาเอก  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ดวยทุนรัฐบาล ( กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ) มีกําหนด 3 ป  ต้ังแตวันที่ 5 มิถุนายน 2549  ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2552

♣ อาจารยณิชนันทน เทพศุภรังษิกุล  อาจารยประจําภาควิชาเคมี  ไดรับอนุมัติใหลาฝกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น 
หลักสูตร Education Group ประเทศสิงคโปร ดวยทุนของมหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการสงเสริมการเพิ่มพูนความรู          
ตางประเทศระยะสั้น) และทุนสวนตัว มีกําหนด 26 วัน ต้ังแตวันที่ 10 มิถุนายน 2549 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549

♣ อาจารยสุมามาลย  บรรเทิง อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอตางประเทศระดับ              
ปริญญาเอก  สาขาวิชาฟสิกส เนนฟสิกสบรรยากาศ (Atmospheric Physics)  ณ  The University of  Manchester ประเทศ 
สหราชอาณาจักร ดวยทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ประจําป 2548 มีกําหนด 3 ป โดยประมาณ ต้ังแต     
วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป

♣ อาจารยนพดล  ชุมชอบ  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร  ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอตางประเทศระดับ              
ปริญญาเอก  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ณ   The University of  Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร ดวยทุนรัฐบาล 
(กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ประจําป 2548 มีกําหนด 3 ป โดยประมาณ ต้ังแต วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป



ขาวคณะวิทยาศาสตร เดือนกรกฎาคม 2549 - 4

 บุคลากรใหม

นายเจริญชัย  เพิ่มผล  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชางเทคนิคสถาปตยกรรม) จากวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จัดจาง
เปนลูกจางมหาวิทยาลัยจากเงินรายได ตําแหนง ยาม สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ต้ังแตวันที่ 2 มิถุนายน 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


