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พิธีลงนามความรวมมือเพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่อง
ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
พิธีลงนามในสัญญาความรวมมือโครงการผลิตนมโรงเรียนเพิ่มสาร DHA โดยไมคิดมูลคาเพิ่มเพื่อถวาย
เปนพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯระหวาง สหกรณโคนม
หนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ) กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2549 ณ หองปนเกลา
1 – 2 ชั้น 9 โรงแรมโรยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

การแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ
ตามที่ มู ล นิ ธิ ส ง เสริ ม โอลิ ม ป ก วิ ช าการและพั ฒ นามาตรฐานวิ ท ยาศาสตร ศึ ก ษาในพระอุ ป ถั ม ภ ส มเด็ จ
พระพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) กําหนดจัดการแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระดับชาติ ในสาขาวิชาตาง ๆ ระหวางวันที่ 19 เมษายน 2549 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2549 ซึ่งคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ศูนย สอวน.ในเขตภูมิภาคตะวันตกไดจัดนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกและอาจารยผูควบคุมทีมเขารวมการแขงขัน
ในครั้งนี้ ดังนี้
1. การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ณ ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก ระหวางวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2549
1
2
3
4
5
6

นาย นนทกร
นาย ไพชิต
นาย ธนวินท
น.ส. สรัญญา
น.ส. สุนิสา
น.ส. กตัญชลี

จันทรวรกาญจน
ปญจพรผล
วิบูลยชาติ
สุขโยธิน
กรรณวัฒน
อองวงศ

รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารยผกามาส พะวงษ
2. อาจารยมยุรี หาวสุด

โรงเรียนวิสุทธิรังษี
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี

กาญจนบุรี
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
เพชรบุรี

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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2.การแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ ณ ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 19 –22 เมษายน 2549
1
2
3

น.ส. สุทัตตา
นาย ตามเสด็จ
นาย ธิติพงศ

แสงทอง
เกาศัลย
ศันสนยุทธ

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

4

นาย พงศดนัย

ฉายอรุณ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นครปฐม

5
6

นาย ศุทธิกร
นาย ธีรภัทร

โพธิ์ทองคํา
ฉวีวรรณกุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห

นครปฐม
ราชบุรี

รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารยรัชดาพร คณาวงษ
2. อาจารยณัฐโชติ พรหมฤทธิ์
3. อาจารยรวิทัต ภูหล่ํา

ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. การแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง
วันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2549
1
2

นาย เจริญธรรม บริสุทธิ์
นาย กร
กาญจนรจิต

โรงเรียนวิสุทธรังษี
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ

3

นาย ณพวุฒิ

ประวัติ

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ประจวบคีรีขันธ

4
5
6

น.ส. พัชรวัฒน
นาย แกนพงศ
น.ส. ธนานันท

ฉันทภัทรางกูร
บุญถาวร
รอดสังวาลย

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนถาวรานุกูล

ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม

รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารยรัชฎา บุญเต็ม
2. อาจารยวยา เส็งประชา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. การแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2549
1
2
3
4
5
6

น.ส. กาญจน
น.ส. สริตา
นาย ดรัณ
นาย ชยพงศ
น.ส. อาภามาศ
นาย ธวัชชัย

วงศกวินวุฒิ
อริยะวุฒิพันธ
รักอาชีพ
รัตนพงศเลขา
ศักดิ์แกว
วงไชยา

โรงเรียนนาคประสิทธิ์
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
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นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
เพชรบุรี
ราชบุรี

รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารยสรธร เกิดเกรียงไกร
2. อาจารยกัลยา ศรีพุทธชาติ
3. อาจารยวิมล ขวัญเกื้อ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ศูนย สอวน. สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ระหวางวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2549
1
2
3
4
5
6

น.ส. พนิดา
นาย รุจิภาส
นาย ศิวัสน
นาย ศิวานนท
นาย ปญญา
นาย ศุภวิวัชร

จันธนะตระกูล
บวรทวีปญญา
ไพศาลกิจ
ศักดาเดชฤทธิ์
ศิริกุลพัฒนผล
โรจนสิงหะ

โรงเรียนนาคประสิทธิ์
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี

นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี
เพชรบุรี

รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารยจํานงค ฉายเชิด ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารยพูลศักดิ์ อินทวี ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารยมนัส แซดาน ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักเรียนนายรอยตํารวจ ชั้นปที่ 4 โรงเรียนนายรอยตํารวจ อําเภอสามพราน
ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
♣ กลุมงานวิชาการสืบสวนและสอบสวน กองบังคับการวิชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ อําเภอสามพรานไดจัด
ใหมีการเรียนรูนอกสถานที่ ในวิชาวิทยาการตํารวจกาวหนา ใหแกนักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปที่ 4 รุนที่ 60 จํานวน
324 นาย โดยเขาศึกษาดูงานที่คณะวิทยาศาสตร ในวันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2549 ระหวาง เวลา 10.00 – 15.00 น.

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโครงการศึกษาดูงาน บุคลากรคณะวิทยาศาสตร
♣ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย และ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพะเยา ระหวางวันที่
1 – 4 พฤษภาคม 2549
♣ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหวางวันที่
23 – 26 พฤษภาคม 2549
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♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี นิลกรณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความสําหรับ
การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกตประจําป 2549 วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2549 ณ ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
♣ รองศาสตราจารย ดร. เสริม จันทรฉาย อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุมัติใหไปราชการตางประเทศชั่วคราว
ในการประชุมประสานงานกับเจาหนาที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานและผูประสานงานฝายสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและสํารวจที่ตั้งเครื่องวัดแสงอาทิตย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที่
20 – 21 เมษายน 2549 โดยคาใชจายจากงบประมาณของโครงการ
♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฑิติยา จิตติหรรษา อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุมัติใหลาฝกอบรม (วิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ชีวภาพเพื่อผลิตชีวภัณฑ) ณ Vietnam National University ประเทศ เวียตนาม มีกําหนด 1
เดือน 1 วัน ระหวางวันที่ 15 เมษายน 2549 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ดวยทุนของมหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการสงเสริมการ
เพิ่มพูนความรูตางประเทศระยะสั้น) และทุนสวนตัว
♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธีรา สรรมณี อาจารยประจําภาควิชาสิ่งแวดลอม ไดรับอนุมัติใหลาดูงานเรื่อง “การบริหาร
จัดการหลักสูตรแบบบูรณาการ (ระหวางสาขาภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม)” ณ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีกําหนด 15 วัน ระหวางวันที่ 24 เมษายน 2549 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ดวยทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายไดของ
คณะวิทยาศาสตร และทุนสวนตัว
♣ รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน อนันตชื่น อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาดูงานวิจัย สาขา
คณิตศาสตร ณ Curtin University of Technology ประเทศออสเตรเลีย มีกําหนด 12 วัน ระหวางวันที่ 1- 12 พฤษภาคม 2549 ดวย
ทุนของ Curtin University of Technology และทุนสวนตัว (ทุนประเภท 2)
♣ รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุมัติใหลาฝกอบรม
(ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรูระยะสั้น) ณ Potsdam University ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีกําหนด 1 เดือน 1 วัน
ระหวาง วันที่ 5 พฤษภาคม 2549 ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2549 ดวยทุนของมหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการสงเสริมการเพิ่มพูนความรู
ตางประเทศระยะสั้น) และทุนสวนตัว
♣ อาจารย ดร. จรุงแสง ลักษณบุญสง อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุมัติใหไปราชการตางประเทศชั่วคราวใน
การวิเคราะหขอมูลที่ศูนยวิจัยการบินและอวกาศ (Deultsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt (DLR) ประเทศเยอรมัน ระหวางวัน
ที่ 6 – 20 พฤษภาคม 2549 โดยคาใชจายจากงบประมาณของโครงการ
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♣ อาจารยสุมามาลย บรรเทิง อาจารยประจําภาควิชาฟสิกสไดรับอนุมัติใหลาฝกอบรมภาษาตางประเทศเพื่อเตรียมความ
พร อ มทางด า นภาษาสําหรั บ การลาศึ ก ษาต อ ต า งประเทศ ณ โรงเรี ย นศู น ย ก ารศึ ก ษาภู มิ พั ฒ น (IDP Training Services)
กรุงเทพมหานคร มีกําหนด 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ดวยทุนสวนตัว
♣ ผูชวยศาสตราจารย บัณฑิต ภูริชิติพร อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอร ไดรับเชิญเปนอาจารยชวยสอน รายวิชา
ค 43205 คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 8 คาบ/สัปดาห ตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 ณ หอง ส 541 ชั้น 4 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
♣ รองศาสตราจารย ดร.เรณู เวชรัชตพิมล อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายอบรมใหความรู
แกกลุมผูผลิตดานการเลือกใชบรรจุภัณฑอาหารพรอมบริโภค วันที่ 10 เมษายน 2549 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศศักดิ์ หนูพันธ อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไดรับอนุญาตเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาระดับปริญญาโท เรื่อง การกําจัดแคดเมียม ทองแดงและสังกะสี ในสารละลายโลหะหนัก
โดยใชแบคทีเรียที่ทนตอโลหะหนัก ในวันที่ 20 เมษายน 2549 ตั้งแตเวลา 13.00 น. หอง AG 1212 คณะเกษตรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
♣ รองศาสตราจารย ดร. ธนิต ผิวนิ่ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและเชี่ยว
ชาญทางดานเคมีเปนอาจารยที่ปรึกษาแนะนําและแกปญหาดานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี ใหแกทางสาขาวิชา
เคมีของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
♣อาจารย ดร. รัชฎา บุญเต็ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและเชี่ยวชาญทาง
ดานเคมีเปนอาจารยที่ปรึกษาแนะนําและแกปญหาดานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี ใหแกทางสาขาวิชาเคมีของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเจตน ไวยาการณ อาจารยประจําภาควิชาสถิติ
- ไดรับอนุมัติเปนอาจารยพิเศษรายวิชา 550 401 วันจันทรที่ 29 พฤษภาคม 2549 และวันจันทรที่ 5 มิถุนายน 2549 เวลา
13.00 – 15.40 น. ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร
- ไดรับอนุมัติเปนอาจารยพิเศษรายวิชา 550 405 “ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ” ภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2549 ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

บุคลากรใหม
♣ นายมนัส แซดาน วุฒิ Docteur de L’Universite de Strasbourg I (Physicochimie des Materiaux
Macromoleculaires ) จาก Universite Louis Pasteur Strasbourg สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9
ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รับโอนมาสังกัดภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2549
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บุคลากรลาออก
♣ นางวันดี กายงค ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงาน
เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ 15 เมษายน 2549
♣ นายประสงค บุตรอ่ํา ตําแหนง ยาม คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาออกตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2549

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
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