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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิ ท ยาศาสตร์ จั ด ง านท ำบุ ญ วั น ขึ้ น ปี ใ หม่ 2555           
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในวันที่ 29
ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังส นามจันทร์

ข่าวบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง   ศึกษาดูงาน
เกีย่ วกบั ก ารบริหารจดั การการเรียนการสอนและวจิ ยั ท างวทิ ยาศาสตร์ข อง
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส ได้แก่
Freie Universitat Berlin และ University of Paris  ระหว่างวันที่ 8 – 17
พฤศจิกายน 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สว่างแจ้ง เข้าร่วมประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ International
Symposium on Environmental and Natural Resource 2011           
ณ Hotel Equatorial Bangi, Selangor ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่
14 – 18 พฤศจิกายน 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉ าย อาจารย์ ดร.สุมามาลย์
บันเทิง และอาจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ วัดตาล เข้าร่วมประชุมด้านความร่วม
มือระหว่างมหาวิทยาลัยศลิ ปากรกบั องค์การ NASA ในโครงการเครือขา่ ย
การวัดฝุ่นละออง (AERONET และ MPLNET ) รวมถึงการวางแผนงาน
ศึกษาสภาวะของบรรยากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (7SEAS และ
SEAC4RS project ) ที่เมือง Hanoi ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่
11 – 20 พฤศจิกายน 2554
ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชา MTD 512 Teaching
Algebra (การสอนพชี คณิต) แก่น กั ศึกษาระดับบณ
ั ฑิตศกึ ษา สาขาการสอน
คณิตศาสตร์ ระหว่างวนั ท่ี 2  ธันวาคม 2554 ถึง วันท่ี 24 กุมภาพันธ์
2555 ณ คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุรี
เข้าร ว่ มประชุมว ชิ าการ International Forum for Environmental
Health Policy ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 23 – 25
พฤศจิกายน 2554
เข้าร่วมประชุมวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ The
2011 Training Workshop of Urban Response to Climate Change
in Asia-Understanding Mitigation and  Adaptation Strategies ระหว่าง
วันที่ 9 – 16 พฤศจิกายน 2554
อาจารย์ ดร.ภราดร ภักดีวานิช เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวชิ าการในการประชุมว ชิ าการนานาชาติ IConTOP 2011 ณ ประเทศ
อินเดีย ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทพิ ย์ ศรีแ ดง เข้าร ว่ มประชุมเพือ่ พ จิ ารณา
รูปแ บบและแบบรายละเอียดของเทคโนโลยีก ารควบคุมม ลพิษท ใี่ ช้ก ารได้ด ี
ทีส่ ดุ ภายใต้โรงการพัฒน าเทคโนโลยีก ารควบคุมพ ษิ ท ใี่ ช้ก ารได้ด ที สี่ ดุ แ ละ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับชุมชนและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อพิจารณารายละเอียดและ (ร่าง) คู่มือสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดการ
มลพิษจ ากอตุ สาหกรรมชมุ ชนและอตุ สาหกรรมขนาดเล็ก วันท ี่ 8 ธันวาคม
2554  ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

scien
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม เข้าร ว่ มประชุมว ชิ าการและ
เสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd Nano Today
Conference 2011 ณ มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่
10 – 17 ธันวาคม 2554
ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์ ดร.เชาวรี ย์ อรรถลั ง ร อง และ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์กัลยา ศรีพุทธชาติเข้าร่วมประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยครัง้ ท ี่ 6/2554 ณ Morin Hotel ประเทศสาธารณรัฐส งั คมนิยม
เวียดนาม และ ร่วมเจรจาความรว่ มมอื ท างวชิ าการทมี่ หาวิทยาลัยเว้ (Hue
University) ระหว่างวันที่ 14 – 19 ธันวาคม 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สว่างแจ้ง และ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.นัทธีรา สรรมณี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม   วันที่ 19 ธันวาคม 2554              
ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบ ุตร เข้าร่วมประชุมในการ
ประชุมนานาชาติ The 33rd WCCAPR Regional Assembly 2011   
ณ เมือง Daegu ระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉ าย เข้าร ว่ มประชุมแ ละเสนอผล
งานวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรื่อง The 2nd China
– Thailand Joint Seminar on Climate Change ระหว่างวันท ี่ 12 – 16
ตุลาคม 2554 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง ได้รับเชิญจาก สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรสอ นเสริม วิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
เพื่อเพิ่มพูนค วามรู้ ความสามารถในเนื้อหาสาระ ทักษะ กระบวนการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ตลอดจนเตรียมความพร้อมและสร้างความ
มั่นใจให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาตอนต้นปี 
ที่ 3 ในกระบวนการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วันที่ 23 ธันวาคม 2554  
ณ ห้องสตูดิโอ Central Channel เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐผล อ้นแฉ่ง ได้รับเชิญเป็นอาจารย์
พิเศษสอนวิชา EEV 603 Environmental Modeling วันท ี่ 27 ธันวาคม
2554 และ วันที่ 3 มกราคม 2555 ณ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.ศศิประภา หิริโอตป์   เข้าร่วมประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ   International
Conference on Advances in Probability and Statistics – Theory
and Applications: A Calebration of N.Balakrishnan’s 30 years of
Contributions to Statistics ณ The University of Hong Kong ระหว่าง
วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ถึงวันท ี่ 2 มกราคม 2555
นางสุลักษณ์ นามโชติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เทคนิค
การทำสไลด์เนื้อเยื้อถาวรของพืช ให้กับครูและนักเรียน วันที่ 29 – 30
พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

nce
คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 2 ธันวาคม 2554       
ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังส นามจันทร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการกีฬา
เพื่ อ พั ฒ นาสุ ข ภาพแ ละเ ชื่ อ มค วามส ามั ค คี            
ครั้งที่ 6 เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
มีส ขุ ภาพพลานามัยส มบูรณ์ แข็งแ รงทงั้ ร า่ งกาย
และจิ ต ใจเ ป็ น การเ ชื่ อ มค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี 
ระหว่างบุคลากร กีฬาที่แข่งขันมี 5 ประเภท
คือ เปตอง เซปักตะกร้อ แบดมินตัน ฟุตซอล
และแชร์บอล ระหว่างวันที่ 13 – 29 ธันวาคม
2554 ณ บริเวณลานกีฬา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร

กิจกรรมวิทยาศาสตร์
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นอกจากนี้ยังมีน้ำตก และสระน้ำธรรมชาติ อีกหลายแห่งบน
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ภูกระดึง ตั้งอยู่ที่ อำเภอภูกระดึงใน จังหวัดเลย ได้รับการ
จัดตั้ง ภูกระดึงได้แก่ น้ำตกเพ็ญพ บใหม่  น้ำตกตาดร้อง   น้ำตกถ้ำใหญ่  น้ำตก
http://th.wikipedia.org/wiki/FQ2=K4TEa$'K0M;R!>I/O$
เป็น ป่าสงวนแห่งช าติในปี พ.ศ. 2486 และเป็น อุทยานแห่งชาติเมืhttp://www.tourdoi.com/doi/phukadung/mustknow.htm
่อวันท ี่
วังกวาง  น้ำตกสอเหนือ  สระแก้ว และ สระอโนดาด เป็นต้น
7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 โดยเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่2 ถัดจาก อุhttp://www.oceansmile.com/E/Leo/LeaForest3.htm
ทยาน
เรียกได้ว่า ขึ้นม าถhttp://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?
ึงบนภูกระดึงแล้วเที่ยวได้คุ้มจริงๆ แต่ต้องขอ
แห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลศรีฐาน   อำเภอภcategory=110&id=5363
ูกระดึง
เตือนก่อนนะว่า ก่อนจะขึ้นภ ูต้องฟิตร่างกายให้ดีๆ เพราะการเดินขึ้นภู
http://winner0826.multiply.com/photos/album/71/Phukradung_-_Chiang_Khan_1จังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 348.12 ตารางกิโลเมตร (217,575
ไร่
)
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นั้นต ้องบอกว่า เหนื่อยจริง ๆ เพราะกว่าจะเดินข ึ้นถึง ซำแฮ่ก ก็ หอบ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายยอดตัด มีที่ราบบนยอดภูกระดึง
แฮ่กๆ สมชื่อแล้วล่ะ และที่สำคัญ อย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย
ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร (37,500 ไร่) มีความสูงอยู่ระหว่าง 400เพราะอากาศบนภู หนาวมาก จริงๆ...
1,200 เมตรจากระดับน ้ำทะเล เปิดให้นักท ่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวได้ตั้งแต่ 1
ที่มา ของ ข้อมูล และ ภาพ ประกอบ
4เที่ยวขึ้นภูได้ตั้งแต่
ต.ค. - 31 พ.ค. ของทุกปี โดยด่านอุทยานเปิดให้นักท่อง
http://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแห่งชาติภ ูกระดึง
เวลา 07.00 น. - 14.00 น. และปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นภูตั้งแต่เวลา
http://www.tourdoi.com/doi/phukadung/mustknow.htm   
5
14.00 น. ไป เนื่องจากเกรงว่าจะมืดก่อนที่จะเดินถึงจุดหมาย เส้นทางขึ้น http://www.oceansmile.com/E/Leo/LeaForest3.htm  
ภูกระดึง ทางขึ้นค่อนข้างชันแต่จะมีจุดแ วะพักท ี่ “ซำ” หมายถึง บริเวณที่มี h t t p : / / w w w . m u s l i m t h a i . c o m / m a i n / 1 4 2 8 / c o n t e n t .
แหล่งน ำ้ ใต้ดนิ ผ ดุ ข นึ้ ม า แต่ละจดุ ม เี ครือ่ งดมื่ แ ละอาหารบริการ   แหล่งท อ่ ง php?category=110&id=5363
http://winner0826.multiply.com/photos/album/71/Phukradung_-_
เที่ยวที่สำคัญบนภูกระดึงได้แก่
Chiang_Khan_1-5122010_Part...Phukradung#

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการคุณหากท่าน
มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000 โทร. 0-3424-5300 โทรสาร 0-3424-5333 E-mail science@su.ac.th
สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์ ได้ใน www.sc.su.ac.th ได้เช่นกัน

