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คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดคายอบรมโอลิมปกวิชาการ (คาย 1)  

♣ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  รวมกับโรงเรียนในเครือขายของ ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร       
จัดอบรมโอลิมปกวิชาการ ระหวางวันที่  7 – 21 ตุลาคม  2548 ซึ่งประกอบดวย 5 สาขาวิชา คือ 

1. สาขาคณิตศาสตร 
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
3. สาขาวิชาเคมี 
4. สาขาวิชาชีววิทยา 
5. สาขาวิชาฟสิกส 
 

คณะวิทยาศาสตร เขารวมงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
และงานเปดบานศิลปากรสูชุมชน 
 คณะวิทยาศาสตร  เขารวมงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร  ครบรอบ  62 ป  และ  งาน                  
“เปดบานศิลปากรสูชุมชน”  ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ  
 
คณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
นครราชสีมา ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดตอนรับคณะศึกษาดูงานคณาจารยและขาราชการจาก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม  2548 เวลา 09.00  น.  

 
     
 

 
♣ คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร ไดจัดโครงการความรูสูนอง โดยจัดกิจกรรม

ใหนักศึกษาไดบริการทางดานวิชาการแกนักเรียนในโรงเรียนที่อยูในชุมชน ซึ่งจะทําใหนักศึกษาสามารถนําความรูและ
ประสบการณที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนโครงการรวมกันระหวาง คณะตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย จึงเปนการแสดงถึงความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา   ในระหวางวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2548 ณ โรงเรียน   
วัดไรขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม  

 
 

กิจกรรมนักศึกษา 
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♣ คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย ศิลปากร ไดนําศึกษาเขารวมโครงการ “SU Festival” 

โดยมีการจัดนิทรรศการแนะนําคณะวิทยาศาสตร แนะนํารายละเอียดทางดานตาง ๆ ของคณะฯ สาขาวิชาเอกทั้ง 8 ภาค 
และมีการแสดงทางดานวิทยาศาสตรเพื่อแสดงความสามารถของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรใหบุคลคลภายนอกไดรับรูถึง
ศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรมากขึ้น ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร ระหวาง            
วันที่ 28 – 30  ตุลาคม 2548  โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร เขารวมโครงการ 50 คน 

 
 
     

 
 

♣ รองศาสตราจารย  ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล  อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
 -  ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ  สอนรายวิชา 765 107 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

(Environmental  Science and Tourism Industry) โดยผานระบบเครือขายสารสนเทศ (ทางไกล) สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว ช้ันปที่ 1 จํานวน 150 คน ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2548       
ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

- ไดรับอนุญาตเปนวิทยากร จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา รุนที่ 2  บรรยายเรื่อง “หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ELA) และ
เรื่อง “ปฏิบัติและดําเนินการ การตรวจ และการแกไข การพิจารณาทบทวนโดยผูบริหาร” ในวันอาทิตยที่ 4 กันยายน 2548 
เวลา 09.00 – 16.00  น. ณ หอง SC 106 ช้ัน 1 อาคารศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 
 
 ♣อาจารย ดร.พงศศักดิ์ หนูพันธ อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

-  ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรบรรยาย การฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม       
วันที่ 14  กันยายน  2548  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย เมืองทองธานี  

- ไดรับอนุญาตรวมเปนคณะอนุกรรมการฝายวิชาการในการประชุม วิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 31 (วทท.31) ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 18 – 20 
ตุลาคม 2548 

♣ อาจารย  ดร.กลางพล   กมลโชติ อาจารยประจําภาควิชาเคมี  ไดรับอนุญาตเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“เรียบเรียงเนื้อหาและจัดระดับองคความรูของสาขาวิชาศิลปะผาไทย ดานการทอ และดานการฟอกยอม” ในระหวางวันที่ 
25-27 กันยายน 2548 ณ จังหวัดภูเก็ต   

♣ รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร  ไดรับอนุญาตเขารวม
ประชุมและเปนวิทยากรบรรยายหัวขอ “Unary Operations with Long Pre-periods” ระหวางวันที่ 30 กันยายน 2548 ถึง 
วันที่ 1 ตุลาคม 2548  ณ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

♣ รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิวนิ่ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาต ใหเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการใน
การจัดงานการเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติในประเทศไทย ครั้งที่  1 ระหวางวันที่ 24 –28 พฤศจิกายน 2548 
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

ขาวบุคคล 
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♣ อาจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาต ใหเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการในการจัด
งานการเสนอโครงงานวิทยาศาสตรระดับนานาชาติในประเทศไทย ครั้งที่  1 ระหวางวันที่ 24 –28 พฤศจิกายน 2548 ณ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
 ♣อาจารย ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ บรรยายรายวิชา 
ICCH 333 Physical Chemistry I ระหวางวันที่ 19 กันยายน – 13 ธันวาคม  2548 วันพุธ  - วันพฤหัสบดีเวลา                 
15.40 – 17.40 น. และวันสอบปลายภาค วันที่ 7 ธันวาคม  2548 เวลา  15.40 – 17.40 น.   ณ วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ♣อาจารย ดร.ศิริรัตน ชูสกุลเกรียง อาจารยประจําภาคเคมี ไดรับอนุญาตเปนอาจารยพิเศษ บรรยายรายวิชา 
ICCH 311 Analytical Chemistry I ระหวางวันที่ 19 กันยายน – 13 ธันวาคม  2548 วันพุธ  - วันพฤหัสบดี เวลา  13.30 – 
15.30 น. และวันสอบปลายภาค วันที่ 8 ธันวาคม  2548 เวลา  13.30 – 15.30 น.   ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ♣รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย ชัยมณี  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรษา ปานเจริญ  อาจารย ดร.นฤมล เผือกขาว 
อาจารยดร.พัลลภ คันธิยงค  อาจารยประจําภาควิชาเคมี  ไดรับอนุญาตรวมเปนคณะอนุกรรมการฝายวิชาการในการ
ประชุม วิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 31 (วทท.31) ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2548  
 ♣รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย และอาจารยกรทิพย   โตะสิงห  ประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุมัติ ให
เดินทางไปปฏิบัติงานในการนําเครื่องมือวัดแสงอาทิตยไปสอบเทียบสําหรับใชงานในโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคูมือ
ขอมูลมาตรฐานภูมิอากาศ และแสงอาทิตยสําหรับใชงานดานพลังงานทดแทน”  ณ เมือง Davas ประเทศสวิสเซอรแลนด   
มีกําหนด 24 วัน ระหวางวันที่ 24 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ดวยทุนโครงการวิจัย ดังกลาว 
 ♣ รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน อนันตช่ืน  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตรไดรับอนุมัติใหเดินทางไปดู
งานวิจัยสาขาคณิตศาสตร ณ Vanderbilt University มลรัฐเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกําหนด 26 วัน ระหวางวันที่ 
17 ตุลาคม  2548 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ดวยทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 ♣ อาจารย ดร. เชาวรีย เรืองวิไลทรัพย อาจารยประจําภาควิชาจุลชีววิทยาซึ่งไดรับอนุญาต ใหลาศึกษาตอ ระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชา Food Science ณ Kansas State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุนรัฐบาล( สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ) มีกําหนด 5 ป ต้ังแตวันที่ 29 สิงหาคม 2543 นั้นไดเสร็จสิ้นการศึกษา และเดินทางกลับมา
รายงานตัวเขาปฏิบัติราชการตามปกติที่คณะวิทยาศาสตร ต้ังแตวันที่ 2 กันยายน 2548 
 ♣ ผูชวยศาสตราจารย วิมล ขวัญเกื้อ  หัวหนาภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาต ใหลาออกจากหัวหนาภาควิชา
ชีววิทยา ต้ังแตวันที่ 15 กันยายน 2548 ในการนี้ รองศาสตราจารย ดร.เรณู เวชรัชตพิมล อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา 
ไดรับการแตงตั้งใหรักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาชีววิทยา จนกวาการดําเนินการสรรหาหัวหนาภาควิชาชีววิทยาจะ
แลวเสร็จ 
 
 
 
 
 ♣นางสาวผุสดี ขันทอง  วุฒิ ประถมศึกษาปที่ 6 จาก ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอดอนตูม จัดจางเปน
ลูกจางมหาวิทยาลัยจากเงินรายได ตําแหนง นักการภารโรง ภาควิชาสถิติ ต้ังแตวันที่ 6 กันยายน 2548 
 ♣นายชาญณรงค ชูวงศ  วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดจางเปนลูกจางชั่วคราว
โครงการปริญญาโทภาคพิเศษสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตําแหนง นักวิทยาศาสตร ต้ังแตวันที่ 3 ตุลาคม 2548 

บุคลากรใหม 
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♣คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการอบรม “การวิจัยและการใชสถิติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ภาควิชาสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย    ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ใหกับครู/อาจารยจากโรงเรียนแกนนําระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 30 คน ระหวางวันที่    3 – 7 ตุลาคม 2548 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ภาควิชา
สถิติ คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

♣คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การใชโสตทัศนูปกรณหอง
บรรยายอยางถูกวิธี” ณ หอง 1230 วันที่ 6 ตุลาคม 2548 เวลา 09.00 – 12.00  น. เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหกับเจาหนาที่
และผูที่สนใจที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณตาง ๆของหองบรรยาย ใหมีคามรูความสามารถและ
เขาใจถึงวิธีการใช วิธีซอมบํารุงและการเก็บรักษาอุปกรณตาง ๆ ไดถูกวิธี ผูเขารวมอบรมจํานวน 30 คน  

♣ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การฝกโยคะ” 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสุขภาพ พลานามัย ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ระหวางวันที่ 11  -  14  ตุลาคม 2548 เวลา 09.00 – 12.00  น. ณ หอง 4103 อาคารวิทยาศาสตร 4             
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการเพื่อรับโอน/ยาย ตําแหนงอาจารย 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกขาราชการเพื่อรับโอน/ยายขาราชการ      
พลเรือนในมหาวิทยาลัยระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบัน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อมาดํารง
ตําแหนง อาจารย สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร                           
จํานวน 1 อัตรา  ผูประสงคสมัครคัดเลือก ใหขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ       
คณะวิทยาศาสตร 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ในวันเวลาราชการ ต้ังแต
วันที่ 3 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 หรือดูรายละเอียดไดที่ http://www.sc.su.ac.th 
 
 
 
  

ชุมนุมพบปะสังสรรคศิษยเกา  คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย ศิลปากร รุนที่ 23  บริเวณศาลาริมน้ํา ขางหลัง
คณะวิทย ภายใตช่ืองานวา “ราตรีนี้มีสีเหลือง”  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ ทุกคน  จัดเครื่องแตงกาย
มารวมงานภายใตคอนเซ็ปปของงาน คือ       ผูรวมงานทุกคนจะตองมีสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องแตงกาย  ตองมีสีเหลือง  
(หามบอกวาใจเปนสีเหลืองนะ) 

-  คาใชจายรวมงานคนละ 600 บาท (โอนเงินเขาบัญชีผูรับผิดชอบแตละเอก)  
-  คาเขางานคนละ 23 บาท (หากจายเกินจะไมมีการทอนนะครับ  รายไดนี้จะรวบรวมเพื่อเปนทุนการศึกษาหรือ

มอบใหแกคณะตอไป  ซึ่งไมรวมกับเงินที่เหลือจากการใชจายครับ)  
 
 
 
 

อบรมสมัมนา….. 
 

 

 

 
ขาวศิษยเกา 



 

 ขาวคณะวิทยาศาสตร ตุลาคม 2548- - 5 

กําหนดการ 
15.00 – 17.00 น.   “Welcome to Silpakorn Again!”   

(เปนงานเลี้ยงเล็กๆ เพื่อตอนรับเพื่อนๆ  มีการชุมนุมกันบริเวณศาลา
ริมน้ํา ขางหลังคณะวิทยเรา  มีเครื่องดื่ม พรอมขนมคบเคี้ยว ตอนรับ
เพื่อนๆ ที่มาถึงกอนพรอมดนตรีเบาๆ พูดคุยกันในชวงเวลาที่ไมไดเจอ
กันมาเนิ่นนาน)  

18.00 – 18.30 น.  “Meeting About Next Party” (เปนการประชุมในการจัดงานครั้งตอๆ ไป
รวมไปถึงขอเสนอกิจกรรมอื่นๆ ที่เพื่อนๆ จะเสนอมา)  

18.30 – 23.00 น.   “Go to The Party” 
     (เริ่มงานเลี้ยงอยางเปนทางการ) 

- ในระหวางงานเลี้ยง  จะมีการเลนเกมตางๆ  มอบของที่ระลึกแกอาจารย            
การประกวด  “Mr. & Mrs. Yellow of 23”  

- คาราโอเกะ  และอื่นๆ อีกมากมาย 
***หมายเหตุ   อาหารในงานเปนลักษณะแบบ บุปเฟต นะครับ   

    เพื่อนทานใด มีขอเสนอแนะอยางไร  ใหติดตอกลับมาไดนะครับ  www.sc-23.com 
 
 
 
 

 
                       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 http://www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน 

 
 

 

  


