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การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ
ตามที่มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาที่นาง
เธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) กําหนดจัดการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ในสาขาวิชา
ตางๆ ระหวางวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2547 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย สอวน. ในเขตภูมิภาคตะวันตก ไดจัดสง
นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกและอาจารยผูควบคุมทีมเขารวมการแขงขันในครั้งนี้ ดังนี้
1. การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 1-5
พฤษภาคม 2547
รายชื่อนักเรียนเขารวมแขงขัน
1. นายพงศภัค
เจริญสินรุงเรือง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
2. นายรชานนท
ธนปฐมสินชัย
โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฎนครปฐม
3. นายธีรพัฒน
เอกศรีวงศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
4. นายพิศิษฎพล
ชุณหเกียรติ์สกุล
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
5. นายธัชชัย
ชุมแอน
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
6. นายวัชรพงษ
อริยเกรียงไกร
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
รายชื่ออาจารยผูควบุคมทีม
1. อาจารยผกามาส พะวงษ
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารยพรทรัพย พรสวัสดิ์
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารยสุภรณ
สุขสงวน
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
2. การแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 6-11
พฤษภาคม 2547
รายชื่อนักเรียนที่เขารวมแขงขัน
1. นางสาวนภาภรณ พุมมรินทร
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
2. นางสาวสิริกัลยา เบ็ญจวรรณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําแพงแสน
3. นางสาวกนกกาญจน เปยมพอดี
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
4. นางสาวปารีนาถ สังคีรี
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
5. นางสาวชมานันท ศิลปแท
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
6. นางสาวไพรินทร บุญมี
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
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รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. ผูชวยศาสตราจารยวิมล
2. อาจารยสถาพร
3. อาจารยสุขสวัสดิ์

ขวัญเกื้อ
เกิดเกรียงไกร
ภูรัต

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี

3. การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ระหวาง
วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2547
รายชื่อนักเรียนที่เขารวมแขงขัน
1. นายกาวหนา
สุขสุชะโน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
2. นายสิระ
กอไพศาล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
3. นางสาวลัษมณ
วิบูลยชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
4. นางสาวพิมภรณ สมกิตติธรรม
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
5. นายเสฐียรพงศ
วงศสุรเศรษฐ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
6. นางสาวปวีนุช
บุตรเจียมใจ
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารยวัลลพ
พรหมเสน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารยอรทัย
เขียวพุม
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารยอรอนงค
แชมเล็ก
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

    
 
คณะวิทยาศาสตร จัดอบรมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ภาคฤดูรอน 2547 ระหวางวันที่ 26 เมษายน
ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี นิลกรณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานเปดพิธีดังกลาว เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2547 ณ หอง 4103 อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
นครปฐม
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มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมมือทางวิชาการกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
“โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)” เมื่อพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2547 สํานักงานพัฒนาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สงเจาหนาที่มาบรรยายรายละเอียดการดําเนินงานตามโครงการใหผูที่เกี่ยวของฟง ณ หอง
ประชุม 1135 อาคารวิทยาศาสตร 3 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม

⌫
คณะวิทยาศาสตร รวมกับคณะโบราณคดีจัดตั้ง “ศูนยวิทยาศาสตรโบราณคดี (Archeological Science Center)”
เพื่อสนับสนุนการทําวิจัย และจัดการเรียนการสอนรวมกัน ตลอดจนสรางเครือขายทั้งในและตางประเทศ คณาจารยทานใดสนใจ
โครงการดังกลาว ติดตอ ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคพิศิษฐ ชาญนันทพิพัฒน

 ⌫⌫
⌦ ⌫ ⌫ 

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูความสามารถดานวิชาการอาจารยสาขาวิชาชีววิทยาเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาโครง
การวิจัยสําหรับครูสอนชีววิทยา” ระหวางวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 โดยมีอาจารยจากโรงเรียนแกนนําระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 11 ทาน ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณาจารยภาควิชาชีววิทยาเปนวิทยากร
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ธรณีวิทยาสําหรับการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”
ระหวางวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2547 โดยมีอาจารยจากโรงเรียนแกนนําระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จํานวน 36 ทาน
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณาจารยจากสาขาวิชาธรณีวิทยาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนวิทยากร


☺ อาจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเขารวมประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมคายวิทยา
ศาสตร นักเรียนในโครงการ พสวท. ประจําปการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2547 ณ หองประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคาร
ปฏิบัติการ สสวท.
☺ ผูชวยศาสตราจารยดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการสภาคณาจารย ไดรับอนุญาตเขา
รวมประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งที่ 4/2547 ระหวางวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมอินเตอรรีสอรท ตําบลหนองแสง อําเภอ
หนองแสง จังหวัดอุดรธานี
☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิวนิ่ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปปฏิบัติงานใหกับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ในฐานะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ประเทศเนเธอรแลนดและประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ระหวางวันที่
14-24 เมษายน 2547
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย
ประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 อัตรา ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูสนใจสมัครใหขอและยื่นใบสมัครไดที่ หนวยการเจา
หนาที่ สํานักงานเลขานุการ อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2547

ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณ
หากทานมีความประสงคที่จะสงขอเสนอแนะ ขาวสาร หรือเปลี่ยนที่อยูโปรดแจง
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

E-mail science@su.ac.th
สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน

โทรศัพท 0-3425-5093 โทรสาร 0-3425-5820
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เข็นภูเขาขึ้นครก
วศิน อิงคพัฒนากุล
กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว ณ หมูบานแหงหนึ่ง มีชายชราผูหนึ่ง เกิดความคิดขึ้นมาวา หมูบานของตนเองนั้น ตั้งอยู
ดานหลังของภูเขาใหญ การติดตอทํามาคาขายกับหมูบานอื่นกระทําไดลําบากยากยิ่ง เนื่องดวยตองเดินออมภูเขา หรือตองปนปายภูเขา
ลูกนั้นไป เปนเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหหมูบานของตนนั้นไมพัฒนาเทียบเทากับหมูบานอื่นๆ ที่อยูอีกฟากหนึ่งของภูเขา
ชายชราผูนี้ จึงเรียกประชุมบรรดาลูกหลานของตนเองมาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และไดสั่งการใหทุกคนนําอุปกรณการขุดดินมา
ชวยกันขุดเจาะภูเขาลูกนั้นใหทะลุออกไปยังอีกฟากของภูเขา โดยอธิบายสาเหตุที่ตองกระทําเชนนั้นใหลูกหลานทั้งหมดไดรับฟง
วันรุงขึ้น ชายชรา รวมทั้งลูกหลานทุกคนเริ่มตนการขุดเจาะภูเขาลูกนั้นโดยพรอมเพรียงกัน โดยไดนําดินจากการขุดเจาะภูเขานั้นไป
ถมทะเลทางดานหลังของหมูบานเพื่อเพิ่มพื้นที่ราบใหแกครอบครัว ทําใหครอบครัวมีที่ดินทํากินมากขึ้น สามารถเพาะปลูกพืชผล
และสรางมูลคาแกสมาชิกในครอบครัวอยางมากมาย
ระหวางดําเนินการขุดดินนั้นเอง บรรดาสมาชิกคนอื่นๆ ของหมูบานที่ลวงรูวัตถุประสงคในการดําเนินงานของ
ครอบครัวชายชราตางพากันมามุงดู บางก็กลาวคําเยาะเยยถากถางดูหมิ่นดูแคลนในความพยายามของชายชราวาเปนสิ่งโงเขลาเบา
ปญญาในความคิดการเจาะภูเขาลูกนั้น บางก็สมเพชเวทนาในชะตากรรมของชายชรา แตชายชรา และลูกหลานหาไดยอทอตอความ
ตั้งใจ หรือเสียกําลังใจไปกับคําเยยหยันดังกลาวไม พวกเขากลับมีกําลังใจมากขึ้นในการลบลางคําสบประมาทดังกลาว จนเวลาลวงเลย
ไปเปนเวลานาน นับจากวัน เปนเดือน เปนป สมาชิกหมูบานที่มาเยยหยันการทํางานของชายชราเริ่มลดนอยลงตามลําดับ ชายชรา และ
ลูกหลานไดปฏิบัติภารกิจอยางตอเนื่อง จนกระทั่งวันหนึ่ง ภารกิจก็เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ ชายชรา และลูกหลานสามารถขุดเจาะภูเขา
จนทะลุฝงตรงขามไดสําเร็จ นํามาซึ่งความปติยินดีเปนยิ่งนักแกชายชรา และลูกหลาน
เมื่อขาวคราวความสําเร็จของชายชราลวงรูไปถึงสมาชิกคนอื่นๆของหมูบาน ตางเกิดความอิจฉาริษยาชายชรา และ
ลูกหลานเปนอยางยิ่ง ดวยกริ่งเกรงวาตอแตนี้ไป พืชผลที่เพิ่มขึ้นของครอบครัวชายชราที่สามารถเพาะปลูกบนพื้นดินที่เพิ่มขึ้นจากการ
ถมทะเล ซึ่งเปนดินที่ไดจากการขุดเจาะภูเขานั้น จะสามารถนําไปซื้อขายแลกเปลี่ยนไดราคาดีกวาพืชผักของสมาชิกคนอื่นในหมูบาน
ที่ยังคงตองขนสงดวยการเดินออม หรือปนขามภูเขาลูกนั้นไปยังฝงตรงขาม เนื่องดวยผลผลิตของชายชรามีความสดสะอาดมากกวา
เพราะการเดินทางขนสงใชเวลานอยกวา รวมทั้งลูกหลานของชายชราสามารถไดรับขอมูลขาวสาร ความรอบรูที่ทันสมัย รวดเร็วกวา
ใครในหมูบานนํามาซึ่งความสุขแกครอบครัวของบรรดาลูกหลานชายชราผูนั้นในกาลตอมา แตเหตุการณหาไดเปนเชนนั้นไม ครอบ
ครัวชายชรามิไดปดกั้นเสนทางที่ขุดเจาะขึ้นดวยความยากลําบากนั้นเพื่อไวใชแตเพียงลําพัง กลับเผื่อแผจุนเจือแกสมาชิกทั้งหมดของ
หมูบานนั้นไดใชประโยชนรวมกันดวยความเต็มใจ นํามาซึ่งความเจริญกาวหนาของหมูบานจนทัดเทียมกับหมูบานอื่นไดอยางรวด
เร็ว กอใหเกิดความสุขโดยทั่วกันทั้งหมูบาน
นิทานเรื่องนี้ สอนใหรูวา พึงอยาตัดสินการกระทําของบุคคลดวยอกุศลจิต และวิจารณญาณอันคับแคบแหงตน
เนื่องดวยผลแหงการกระทําของบุคคลนั้น อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางที่เกิดสุขทั้งตอตนเอง ผูอื่น และสังคมสวนรวมโดยอาจตอง
ใชระยะเวลาที่ยาวนาน รวมทั้งตองอยูบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีแหงมวลหมูสมาชิกในสังคมนั้นเปนสําคัญ
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