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 เมื่อวันที่ 19-21 ที่ผานมา คณะฯ จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร  โดยทานรองผูวาราชการจังหวัดนครปฐมใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปด มีโรงเรียนเขา

รวมกิจกรรมตาง ๆ ถึง 75 โรงเรียน ทั้งการแขงขันเขียนโปรแกรม   แขงขันวาดภาพ แขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร  ตอบปญหา แขงขันกลาวสุนทรพจน   ประกวด

พานพุม  ตลอดจนการจัดนิทรรศการทางวิชาการตางๆ   ตองขอขอบคุณโรงเรียนตางๆ ที่สงนักเรียนเขารวมกิจกรรม และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไดรับ

รางวัลในการแขงขันเหลานี้ดวย 

 ในดานการวิจัย เปนที่นายินดีที่ ผศ.ดร.รัฐพล  อนแฉง อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดรวมกับสถาบันเอไอที ดําเนินโครงการวิจัย

ศึกษาสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาวาเชื้อเพลิง NGV มีผลเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือไม และจะเริ่มดําเนินการ

ตั้งแตเดือนนี้เปนตนไป ซึ่งเปนอีกหนึ่งในหลายโครงการความรวมมือทางวิชาการที่คณะฯ ไดทํารวมกับหนวยงานภายนอก  และนอกจากผลงานชิ้นใหมนี้แลว 

คณะฯ ยังมีความรวมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานที่ไดดําเนินการศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยใหกับประเทศเพื่อนบานเรามา

อยางตอเนื่อง โดยวันที่ 14 สิงหาคมที่ผานมา คณาจารยภาควิชาฟสิกส นําโดย รศ.ดร.เสริม  จันทรฉาย ไดจัดสัมมนาเสนอผลการศึกษาศักยภาพพลังงาน         

แสงอาทิตยของประเทศสหภาพพมา โดยมีเจาหนาที่ฝายพมา อาจารย และนักธุรกิจไทยเขารวมสัมมนาดวย 

 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร พ.ศ. 2552 
  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร พ.ศ. 2552 ระหวางวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2552  ณ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานพิธีเปดโดยทานรองผูวาราชการจังหวัดนครปฐม   ซึ่งมีกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย   กิจกรรมถวายพานพุมสักการะพระบรมสาทิส

ลักษณรัชกาลที่ 4  พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย, การแขงขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การประกวดภาพถาย, การประกวดการจัดพืชน้ำในระบบนิเวศนจําลอง, 

การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร, การบรรยายทางวิชาการ, การประกวดหนังสั้น,การแขงขันสุนทรพจน ,การประกวดพานพุมสักการะ, การประกวดวาดภาพ,  

การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร ,  การแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร, กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ  ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

ผลการประกวดประเภทตาง ๆ ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร พ.ศ. 2552 

  
 1.  การประกวดพานพุมสักการะ 

  ประเภทดอกไมสด 

   รางวัลที่    1  โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี 

   รางวัลที่    2  โรงเรียนเทพมงคลรังษี 

   รางวัลที่    3 โรงเรียนนาคประสิทธิ์   

   รางวัลชมเชย 3  รางวัล  

 1. โรงเรยีนบางบวัทอง  2. โรงเรยีนประจวบวทิยาลยั  3. โรงเรยีนสคุนธรีวทิย 

  ประเภทดอกไมประดิษฐ 

   รางวัลที่   1 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย  

   รางวัลที่   2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 

      รางวัลที่   3 โรงเรียนชลประทานวิทยา 

   รางวัลชมเชย  3  รางวัล 

   1.  โรงเรียนบางบัวทอง   2.  โรงเรียนหัวหิน  

   3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

 2.  การแขงขันวาดภาพ 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หัวขอ “วิทยาศาสตรกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ” 

  รางวัลที่  1   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม   

  รางวัลที่  2   โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง   

  รางวัลที่  3    โรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ   

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หวัขอ “เมือ่นำ้ทะเลสงูขึน้ 1.5 เมตร”  

  รางวัลที่  1   โรงเรียนนาคประสิทธิ์  

  รางวัลที่  2   โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี  

  รางวัลที่  3   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 

  รางวัลชมเชย 2 รางวัล  

  1.  โรงเรียนเทพมงคลรังษี  2.  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 

 3.  การแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร 

  รางวัลที่  1   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม   

  รางวัลที่  2    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

  รางวัลที่  3    โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 4.  การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

  รางวัลที่   1   โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  

  รางวัลที่   2   โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี  
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 หนวยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 

จัดสัมมนาเสนอผลการดําเนินโครงการศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของ

ประเทศสหภาพพมาที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม 2552 โดยมีเจาหนาที่ฝายพมา อาจารย และนักธุรกิจไทยเขารวม

สัมมนาประมาณ 120 คน โครงการดังกลาวไดรับทุนจากกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงานภายใตโครงการความรวมมือทางดานพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงานระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน ใน

โครงการนี้หนวยวิจัยพลังงานแสงอาทิตยไดทําการติดตั้งเครื่องวัดรังสีดวง

อาทิตยที่เมืองตางๆ ในประเทศสหภาพพมา 5 แหง ไดแก ยางกุง เนปดอร        

มิทิรา มันดาเลย และชะเวโบ และทําการวัดและเก็บขอมูลประมาณ 1 ป จาก

นั้นไดใชขอมูลดังกลาวรวมกับขอมูลภาพถายดาวเทียมยอนหลัง 11 ป มาทํา

การหาความเขมรังสีดวงอาทิตยทั่วประเทศสหภาพพมา และนําผลที่ไดมาจัด

แสดงในรูปแผนที่และฐานขอมูลความเขมรังสีดวงอาทิตยครอบคลุมพื้นที่ทั่ว

ประเทศสหภาพพมา จากแผนที่ที่ไดพบวาบริเวณที่ไดรับพลังงานแสงอาทิตย

 

สูงสุดอยูที่บริเวณตอนกลางของประเทศซึ่งเปนที่ตั้งของเมืองพุกามและ      

มันดาเลย ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาของสหภาพพมา โดยมีคาความเขมรังสี    

ดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอปอยูในชวง 20-21 MJ/m2-day   

  รางวัลที่   3   โรงเรียนพรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี   

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  รางวัลที่  1    โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี    

  รางวัลที่  2    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  รางวัลที่  3    โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

 5.  การแขงขันกลาวสุนทรพจน 

  รางวัลที่  1   โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย   

  รางวัลที่  2   โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 

  รางวัลที่  3   โรงเรียนนารีวิทยา 

 6.  การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร  

  รางวัลที่  1   โรงเรียนศรีบุณยานนท ชื่อโครงงาน“Spin Fast Save 

Energy หมุนไวไฟติด” 

  รางวัลที่  2   โรงเรียนวิสุทธรังษี ชื่อโครงงาน“การทดสอบคุณภาพ

กระดาษจากวัสดุเหลือใช” 

  รางวัลที่  3  โรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ ชื่อโครงงาน   “โรงไฟฟา

ชีวมวล จากภูมิปญญาทองถิ่น” 

 7.  การประกวดหนังสั้น 

  รางวัลที่  1    โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ (นนทกิจพิศาล)  

  รางวัลที่  2    โรงเรียนสุคนธีรวิทย  

  รางวัลที่  3     โรงเรียนราชินีบูรณะ  

  รางวัลชมเชย  3  รางวัล 

  1.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา 

  2.  โรงเรียนบานแหลมวิทยา 

  3.  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

 8.  การแขงขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

  รางวัลที่  1    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

  รางวัลที่  2     โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

  รางวัลที่  3    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 9.  การประกวดการจัดพืชน้ำในระบบนิเวศจําลอง 

  รางวัลที่  1     โรงเรียนสุคนธีรวิทย 

  รางวัลที่  2     โรงเรียนบางบัวทอง 

  รางวัลที่  3  มี 2 รางวัล   

   1.  โรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ    

  2.  โรงเรียนปทุมวิไล  

 รางวัลชมเชย  2  รางวัล  

   1.  โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ (นนทกิจพิศาล) 

   2.  โรงเรยีนสระกะเทยีมวทิยาคม “สงัวรเจษฏประภาคมอปุถมัภ” 

 10.  การประกวดภาพถาย 

  รางวัลที่  1    โรงเรียนสุคนธีรวิทย 

  รางวัลที่  2  และ รางวัลที่  3  ไมมีผูไดรับรางวัล 

  รางวัลชมเชย 2 รางวัล   

   1. โรงเรียนชลประทานวิทยา  

   2.  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง นางสาวจิตรรดี    

ตันติคชาภรณ และนายณรงค พูลแกว เขารวมประชุมโครงการการประเมิน   

คุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบัน

อุดมศึกษาในประเทศไทย ป 2552  ณ โรงแรมสยามซิตี้  กรุงเทพฯ วันที่ 1 

กรกฎาคม 2552  

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศร ี จงเสรีจิตต เขารวมประชุมวิชาการ  

เครอืขายระดบัชาต ิเรือ่ง การประชมุเพือ่สรางเครอืขายการพฒันาคณุภาพวารสาร

วชิาการไทย ครัง้ที ่4 ณ โรงแรมเซน็จรูีพ่ารค กรงุเทพฯ วนัที ่20 สงิหาคม 2552 

 ๏ อาจารย ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย  ไดรับอนุญาตเปนผูรวมวิจัย

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักคาวตอง

ในพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคเหนือของประเทศไทยโดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ    

และการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วลิสงนา ณ กองอาหาร

สัตว กรมปศุสัตว  กรุงเทพฯ 

 ๏ อาจารย ดร.สมเจตน ชยัยะ ไดรบัเชญิเปนวทิยากรบรรยายใหความ

รูแกนกัเรยีนโรงเรยีนบอสโกพทิกัษ โครงการเสรมิไอควิตวิเขมสาํหรบันกัเรยีนทกุ

วนัเสาร เริม่เสารที ่27 มถินุายน 2552 ณ โรงเรยีนบอสโกพทิกัษ นครปฐม 

รูปที่1 ทีมงานของหนวยวิจัยพลังงาน

แสงอาทิตยที่รวมดำเนินโครงการ

ศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตน

ของประเทศสหภาพพมา 

รูปที่2 แผนที่ของสหภาพพมาที่ได

จากการดำเนินโครงการศักยภาพ

พลังงานแสงอาทิตย 
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 ๏ รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉายและนายเฉลิมชัย งามดี และ     

นายยุทธศักดิ์ บุญรอด เดินทางไปติดตั้งเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย              

ณ วิสาหกิจชุมชนขาวแตนน้ำแตงโมแมบัวจันทร ตําบลบานเปา อําเภอเมือง    

จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารยวิสูตร วรสงาศิลป ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ     

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 รายวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบ

โครงสราง และรายวิชา ระบบการจัดการฐานขอมูล ณ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.จันทนา ผองเพ็ญศรี เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพื่อขยายเครือขายความรวมมือระหวางนักวิชาการไทยกับตางประเทศ  ดําเนินการ

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยใน

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) และสมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป (ATPER)  

ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2552  

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ไดรับเชิญ 

  ๐ เปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ  มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี วนัที ่27 กรกฎาคม 2552 ณ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวทิยาลยั อสีเทรินเอเชยี 

  ๐ เปนวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพการ

ศึกษาเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยชุมชุน วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมแมน้ำ 

รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ 

  ๐ เปนกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     

ประจําปการศึกษา 2551 วันที่ 8 – 11 กันยายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

  ๐ เปนประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป  

การศึกษา 2551 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหวาง  

วันที่  4 – 5 สิงหาคม 2552  

 ๏ ผูชวยศาสตราจารยพูลศักดิ์ อินทวี เขารวมประชุมปฏิบัติการเพื่อระดม

ความคิดในการพัฒนาหลักสูตร และสื่อสําหรับอบรมครูผูสอนอิเล็กทรอนิกส           

ณ โรงแรมวินเซอร สวีทส กรุงเทพฯวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2552   

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ ไดรับเชิญเปนคณะ

กรรมการในการประชุมวิชาการดานการวิจัยดําเนินงาน ประจําป 2552 (National 

Operations Research Conference 2009, OR-Net 2009) วันที่ 3 – 4 กันยายน 

2552 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ 

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ไดรับเชิญเปนคณะทํางานของ

รองนายกรัฐมนตรี (นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ) และเปนที่ปรึกษาโครงการตามแผน

พัฒนายุทธศาสตรแกกลุมจังหวัด “นครชัยบุรินทร” ในเขตตรวจราชการที่ 14 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม ไดรับเชิญ 

  ๐ เปนวิทยากรในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาเคม ี โครงการ

เพิ่มพูนประสบการณวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและ

นักเรียนโครงการสงเสริมความเปนเลิศดานคณิตศาสตร – วิทยาศาสตรระดับชั้น

มธัยมศกึษาปที ่5 วนัที ่8 สงิหาคม 2552 ณ โรงเรยีนเบญจมเทพอทุศิ จงัหวดัเพชรบรุ ี

  ๐ เปนวิทยากรอบรมการทําวิจัยของนักเรียนโครงการสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและคณิตสาสตร (GC และ TSM) ระหวางวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 

2552 ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ จังหวัดกาฬสินธุ 

  ๐ เขารวมประชุมและปฏิบัติ งานใหกับสถาบันสง เสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท)โครงการ พัฒนาเครือข ายการเรียนรู ผู สอน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 1 – 3 วันที่ 2 กันยายน 2552  จังหวัดนครปฐม 

  ๐ เปนวิทยากรบรรยายหัวขอเรื่อง สมดุลเคมี โดยจัดทําเปน          

วีดิทัศนตามหลักสูตรอบรมครูวิชาเคมีหลักสูตรที่ 2 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 3 สิงหาคม 2552 ณ สถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี  

  ๐ เขารวมประชุมพิจารณาหนังสือเรียนและคูมือครูวิชาเคมี สาระ

การเรียนรูเพิ่มเติม เลม 2 วันที่ 24-27 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมวินเซอร 

สวีทส สุขุมวิท กรุงเทพฯ  

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  

  ๐ ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเรื่อง การจัดทําแผน

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยวงษ  ชวลิตกุล   

พ.ศ. 2553-2555  วันที่ 17 -21 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

  ๐ เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับมาตรฐานทางวิชาการกลุม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาขอสอบปลายภาค ภาคการ

ศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 วันที่ 19 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัย

คริสเตียน จังหวัดนครปฐม 

  ๐ เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 

4/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จ-

เจาพระยา กรุงเทพฯ 

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รฐัพล อนแฉง ไดรบัเชญิเปนอาจารยพเิศษ 

บรรยายรายวิชา 04-550-624 การปองกันดานสิ่งแวดลอม  (Environmental 

Protection)  วันที ่ 18 กรกฎาคม 2552 ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ           

คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี

 ๏ นายทับ รุงเรือง นายจรัญ หัวใจฉ่ำ และนายจําปา ยะหอม ไดรับ

อนญุาตปฏบิตังิานการจดัสวนใหสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัศลิปากร  

 ๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลชนก พานิชการ ไดรับเชิญเปน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรับปรุงป 2549 เพื่อใชในปการศึกษา 2553  ณ ภาควิชา

สถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ๏ อาจารยอภเิษก หงสวทิยากร  ไดรบัเชญิจากสาํนกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เปนคณะกรรมการตดัสนิการแขงขนัหุนยนตสพฐ.ชงิแชมป

ประเทศไทย  วันที ่ 20 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรตรังสิต      

จงัหวดัปทมุธาน ี 

 ๏ ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.รัชฎา บุญเต็ม และ รองศาสตราจารย ดร. เรณู เวชรัชตพิมล  ไดรับเชิญ

เปนนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยงใหเยาวชนในโครงการพัฒนาอัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน ประจําปการศึกษา 2552  

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน อนันตชื่น ไดรับเชิญเปนผูทรง       

คณุวฒุใิหคาํแนะนาํและขอเสนอแนะการปรบัปรงุหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 ณ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

 ๏ อาจารย ดร.นภวรรณ รัตสุข  เขารวมนําเสนอผลงานเรื่อง           

การกาํจดัยาปฏชิวีนะ Ox tetracycline ในมลูสกุรโดยการตากมลูดวยแสงอาทติย 

วนัที ่27 สงิหาคม 2552  ณ สาํนกังานจดัการคณุภาพน กรมควบคมุมลพษิ 

 ๏ รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย ไดรับเชิญเปนผูดําเนินการ

อภิปรายในหัวขอ Trends Research in Science and Technology วันที่ 13 

ตุลาคม 2552  ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
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 คณะวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาในโครงการ พสวท. “เลาสูกันฟงจากพี่ถึงนอง ครั้งที่ 2”  เพื่อใหความรูเรื่องหลักเกณฑ แนวปฏิบัติของนัก

ศึกษาในโครงการ พสวท  และเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาในโครงการฯ  ตลอดจนเปนการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร และเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 

ผศ.ดร.รัฐพล  อนแฉง 
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 นายรัฐพล อนแฉง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) กลาววา มหาวิทยาลัยลงนามดําเนินโครงการวิจัยรวมกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 

(เอไอที) ศึกษาสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 1 ส.ค.2552 - 31 ก.ค.2553 เปาหมายเพื่อใหไดคําตอบวา เชื้อเพลิงเอ็นจีวี มีผลเกี่ยวของกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯหรือไม และมีผลตอการลดลงของมลพิษทางอากาศจริงหรือไม 

  ทีมวิจัยจะเก็บขอมูลในรถยนต 3 ชนิดที่ใชเชื้อเพลิงเอ็นจีวี ไดแก รถเมลขสมก.ที่รัฐบาลมีแผนจะเชาจากจีน ซึ่งยังคงเปนปญหาและยังนําออกมาใหบริการ

ไมไดอยูในขณะนี้ รถแท็กซี่มิเตอรและรถขนสงรวมบริการ ที่บริการอยูในพื้นที่กรุงเทพฯ 

  “เราหวังใหรัฐบาล หนวยงานดานนโยบายและประชาชนไดรับรูขอมูลความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สิ่งแวดลอม และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งดานดี

และไมดีในอนาคต เพื่อการพิจารณาเลือกใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด และมีสวนรวมลดการปลอยมลพิษไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงวางแผน

รับมือผลการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางถูกวิธี” นักวิจัย กลาว 

  ในการศึกษา ทีมงานจะคํานวณผลกระทบที่เกิดจากรถยนตเอ็นจีวี 1 คัน จากนั้นจะขยายผลไปยังจํานวนรถยนตที่มากขึ้น ควบคูกับการใชแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรศึกษาการแพรกระจายของมลพิษในอากาศ เพื่อใหไดตัวเลขสถิติที่แมนยําที่สุด โดยมี นายคิม อวน อาจารยประจําสํานักวิชาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร 

สถาบันเอไอที เปนผูรวมทีมวิจัย 

  ศ.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย รองอธิการบดีดานการพัฒนาทรัพยากร สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย กลาววา โครงการวิจัย “การเปลี่ยนแปลงการสับเปลี่ยนการใช

เชื้อเพลิงเปนกาซธรรมชาติในรถสาธารณะ ที่มีตอคุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงเทพฯ” ขางตน เปน 1 ใน 16 โครงการวิจัยภายใตทุน

อุดหนุนของรัฐบาลไทย 19 ลานบาท โดยสถาบันเอไอทีเปนแกนหลัก ซึ่งจะทําวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยในไทย 10 โครงการ ศูนยวิจัย 3 โครงการ ที่เหลือเปนการวิจัย

รวมกับภาคเอกชน 

  โครงการวิจัยรวมภายใตทุนอุดหนุนจากรัฐบาลไทย เริ่มเมื่อป 2545 จากแนวคิดของประเทศ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” จึงมุงพัฒนาศักยภาพของ

นักวิจัยไทย และความสามารถทํางานวิจัยรวมกับนานาชาติ 

 ตัวอยางผลงาน เชน การพัฒนาระบบวิเคราะหใบหนาคนจากกลองซีซีทีวีเพื่อประยุกตใชในเชิงพาณิชย การสรางมูลคาเพิ่มใหกับหญาแฝกดวยการขึ้นรูป

เปนวัสดุกอสรางผสมกับปูน ระบบทํานายปริมาณฝนซึ่งขณะนี้ตอยอดเปนระบบทํานายน้ำทวมโดยรวมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยา และอยูระหวางพัฒนาตอยอดเชิง

พาณิชย 

Tags : ไอไอที.อ็นจีวี.ศิลปากร  

 คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการ การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร ทุกวันศุกรสุดทายของเดือนระหวางเดือน

เมษายน – กนัยายน 2552 โดยครัง้ที ่5 หวัขอ ทาํงานอยางไรใหมคีวามสขุทกุวนั ณ หอง 4320-4321 อาคารวทิยาศาสตร 4 คณะวทิยาศาสตร วนัที ่31  สงิหาคม 2552 
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