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⌫⌫  ⌫    
 
คณะวิทยาศาสตร จัดพิธีปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม  
ประจําปการศึกษา 2549 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2549 ณ หองไววิทย 
พุทธารี ช้ัน 3 อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร  โดยมีกําหนดการดังตอไปน้ี 
 เวลา 8.00  -   9.00  น.  นักศึกษาใหมรายงานตัวและรับเอกสาร 

เวลา 9.00  -  10.30  น. คณบดี รองคณบดี กลาวตอนรับและช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร 
แนะนําหัวหนาภาควิชาและอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ แนะนํางานกิจกรรมนักศึกษาและ   
รายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษา 

 เวลา 10.30 – 12.00 น. นักศึกษาใหมพบอาจารยที่ปรึกษาแยกตามสาขาวิชาเอก 
 เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 13.40 น. พิธีผูกเนคไทและติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 
 เวลา 13.45 – 14.15 น. แนะนําการเรียนโดยศิษยปจจุบัน 

 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีไหวครู 
ประจําปการศึกษา 2549 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีไหวครูประจําปการศึกษา 2549 วันที่ 29 มิถุนายน 2549 พิธีไหวครู    
เวลา 9.00 น. และมอบรางวัลใหแกนักศึกษาที่เรียนดี ในเวลา 10.00 น. ณ หอง 5406 อาคารวิทยาศาสตร 4  คณะวิทยาศาสตร  

 

ผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดบัชาติ 
ตามที่มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นางเธอ   

เจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) กําหนดจัดการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ในสาขาวิชา
ตาง ๆ ระหวางวันที่ 19 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2549 ซึ่ง  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย สอวน.ใน
เขตภูมิภาคตะวันตกไดจัดนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกและอาจารยผูควบคุมทีมเขารวมการ แขงขันในครั้งนี้  ดังนี้ 

 1. การแขงขนัคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 2 ณ ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี ระหวางวันท่ี 19  – 22   เมษายน   2549  

เกียรติบัตรประเภท ระดับดี (Good) 
1.  นายธิติพงศ  ศันสนยุทธ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  นครปฐม 
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 2.  นายธีรภัทร  ฉวีวรรณกุล  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  ราชบุรี 
 รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม 
1. อาจารยรัชดาพร   คณาวงษ  ภาควิชาคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อาจารยณัฐโชติ  พรหมฤทธิ์  ภาควิชาคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. อาจารยรวิทัต  ภูหลํา  ภาควิชาคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
2. การแขงขนัชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรี      

นครินทรวิโรฒ  ระหวางวนัท่ี  30  เมษายน  – 4  พฤษภาคม  2549 
รางวัลคะแนนรวมดี (เข็มทองแดง) 
1. นายชยพงศ รัตนพงศเลขา โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย   นครปฐม 
2.นายธวัชชัย วงไชยา  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  ราชบุรี 
รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม 
1. อาจารยสรธร  เกิดเกรียงไกร ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อาจารยกัลยา  ศรีพุทธชาติ  ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. อาจารยวิมล  ขวัญเกื้อ                 ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
3. การแขงขนัฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 5 ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ระหวางวันท่ี  7 – 11  พฤษภาคม  2549 
รางวัลดี (เหรียญทองแดง) 
1. นายรุจิภาส บวรทวีปญญา   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ   นครปฐม  
รางวัลชมเชย (เกียรติคุณประกาศ) 
2. นายศิวัสน   ไพศาลกิจ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 
รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม 
1. อาจารยจํานงค  ฉายเชิด ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อาจารยพูลศักดิ์  อินทวี ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. อาจารยมนัส  แซดาน ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก  
ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะบุคลากร  ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก จํานวน  15  คน  ขอเขาศึกษา
ดูงานภายใน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มวิสัยทัศนและพัฒนาทักษะดานการ
บริหารการวิจัย การปฏิบัติงานทางการจัดการศึกษา   เมื่อวันจันทรท่ี 15 พฤษภาคม 2549 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจําป 2549 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจําป 2549 เรื่อง “แผนการ
พัฒนาคณะวิทยาศาสตรในสภาวการณปจจุบัน”  ณ หองไววิทย พุทธารี อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  วันศุกรท่ี 2 มิถุนายน 2549 
 
ขอแสดงความเสียใจตอบคุลากร คณะวิทยาศาสตร 
ประสบภัยทางธรรมชาติจากอุทกภัย  
 อาจารยสุจินันท  ศักดิ์สินธุชัย  อาจารยประจําภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  มีภูมิลําเนาอยูท่ีอําเภอ     
ลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ  ไดรบัความเสียหายจากอุทกภัยทางธรรมชาติ      คณะวิทยาศาสตรขอแสดงความเสียใจตอ 
อาจารยสุจินันท  ศักดิ์สินธุชัย  ในครั้งนี้ดวย 

 
 
 

 
  
 ♣ อาจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม ภาควิชาเคมี  

- ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ สอนรายวิชา ICCH 442 Inorganic Chemistry II ในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 
3 ประจําปการศึกษา 2548 – 2549  ระหวางวันที่ 24 เมษายน - 19 กรกฎาคม  2549 โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการ
เรียนการสอน ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 

- ไดรับอนุญาตใหรวมเดินทางปฏิบัติงานตางประเทศ ตามโครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือทางวิชาการ
ระหวาง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร   ณ ประเทศรัสเซีย  ระหวางวันที่  15 – 25 พฤษภาคม 2549 
 ♣ อาจารย ดร.ประเสริฐ  ไกรสิงหเดชา  ประจําภาควิชาฟสิกส  ไดรับเชิญเขารวมประชุมหารือเกี่ยวกับการรับ
บริจาคเครื่องวัดคุณภาพถาน ยี่หอ Coal Scan  พรอมอุปกรณ  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 
M. 2 อาคารที่ทําการเหมืองแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง  

♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดลฤดี  ฉิมพาลี, ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค  ฉิมพาลี, อาจารยประจําภาควิชาเคมี 
ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินขอเสนอโครงการวิจัยและเขารวมในโครงการประชุมเพื่อนําเสนอขอเสนอ
โครงการวิจัย เงินรายไดป 2549 ครั้งท่ี 1 ระหวางวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 8.30 16.30 น. ณ หองประชุมช้ัน 6 
(หอง 9B และ 9C) อาคารสํานักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร  
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 ♣ รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ประเมินขอเสนอโครงการวิจัยและเขารวมในโครงการประชุมเพื่อนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย เงินรายไดป 2549 ครั้ง
ท่ี 1 ระหวาง   วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 8.30 16.30 น. ณ หองประชุมช้ัน 6 (หอง 9B และ 9C) อาคารสํานักงาน
อธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร  

♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี  นิลกรณ, รองศาสตราจารย ดร.วีรานันท พงศาภักดี, รองศาสตราจารย                    
ดร.สุดา  ตระการเถลิงศักดิ์, อาจารย ดร. กุศยา  ปลั่งพงษพันธ  อาจารยประจําภาควิชาสถิติ ไดรับอนุญาตใหเปน
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต ประจําป 2549 ในวันที่ 24 – 26 
พฤษภาคม 2549   ณ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ศูนยรังสิต 

♣ อาจารยไพโรจน ขาวสิทธิวงษ  อาจารยประจําภาควิชาสถิติ ไดรับอนุญาตใหเปนวิทยากรในการประชุม
วิชาการสถิติและสถิติประยุกตประจําป 2549 ในหัวขอ “การเพิ่มศักยภาพและบทบาทวิชาชีพสถิติ”  ในวันที่ 26 
พฤษภาคม 2549  เวลา 14.45 - 16.15 น. ณ ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศูนยรังสิต 
 ♣ อาจารยกุลนาถ  อบสุวรรณ  อาจารยประจําภาคชีววิทยา  ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาพืชสวน (Horticulture) ณ University of  Hawaii at  Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุน Research 
Assistantship  (ทุนประเภท 2) รวมระยะเวลาศึกษาทั้งสิ้น 5 ป 9 เดือน ไดเสร็จสิ้นการศึกษาและเดินทางกลับมารายงาน
ตัวปฏิบัติราชการตามปกติท่ีคณะวิทยาศาสต ตั้งแตวันที่ 7 เมษายน 2549 

♣อาจารยสุจินันท  ศักดิ์สินธุชัย อาจารยประจําภาควิชาจุลชีววิทยา ไดรับอนุญาตลาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดวยทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร) มี
กําหนด 3 ป ตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2549 (ภาคเรียนที่ 1/2549) เปนตนไป 
 ♣อาจารยวันวิวาห วิชิตวรคุณ อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตลาหยุดราชการเพื่อไปฝกอบรม
ภาษาอังกฤษระยะสั้น หลักสูตร Intensive Course ณ The Scanbrit  School of  English  ประเทศอังกฤษ ดวยทุนของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการสงเสริมการเพิ่มพูนความรูตางประเทศระยะสั้น)และทุนสวนตัว มีกําหนด 22 วัน ตั้งแต
วันที่ 22 พฤษภาคม  ถึงวันที่  12 มิถุนายน 2549 
 ♣อาจารยณิชนันทน  เทพศุภรังษิกุล  อาจารยประจําภาควิชาเคมี  ไดรับอนุญาตลาหยุดราชการเพื่อไปฝก     
อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น หลักสูตร English for  Speakers of  Other Languages Course (ESOL) ณ  Dimensions 
Education Group ประเทศสิงคโปร ดวยทุนของมหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการสงเสริมการเพิ่มพูนความรูตางประเทศ
ระยะสั้น) และทุนสวนตัว มีกําหนด 26 วัน ตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 2549 ถึงวันที่  5 กรกฎาคม  2549 
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บุคลากรใหม 
 ♣ นายศักดิ์ชัย  เภาดวง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชางไฟฟากําลัง (งานติดตั้งไฟฟา) โรงเรียนนครปฐม
เทคโนโลยี จางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนง นายชาง สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ระยะเวลาการจาง 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2549 
 
 

                   ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร  ศิษยเกา  และผูมีอุปการะคุณ 
              หากทานมีความประสงคที่จะสงขอเสนอแนะ  ขาวสาร  หรือเปลี่ยนที่อยูโปรดแจง 
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