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ปท่ี 10 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2547

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกจาก สมศ.

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. ระหวางวันที่
16 - 20 กุมภาพันธ 2547 สําหรับคณะวิทยาศาสตร มีกําหนดการในวันจันทร ท่ี 16 และวันอังคาร ท่ี 17 กุมภาพันธ 2547

รายชื่อคณะผูประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา
1. ศาสตราจารย ดร.ธีระ สูตะบุตร ประธานผูประเมินภายนอก
2. รองศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน ผูประเมินภายนอก
3. รองศาสตราจารย ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล ผูประเมินภายนอก
4. ศาสตราจารย ดร.ปราณี กุลละวณิชย ผูประเมินภายนอก
5. รองศาสตราจารย ดร.รัชตวรรณ กาญจนปญญาคม ผูประเมินภายนอก
6. รองศาสตราจารย ดร.สุกรี เจริญสุข ผูประเมินภายนอก
7. อาจารยทิพย นิลนพคุณ ผูประเมินภายนอกและเลขานุการ
8. รองศาสตราจารย ดร.จันทนี เพชรชรานนท ผูชวยเลขานุการ

  ⌦ ⌫⌦ 
คณะวิทยาศาสตร จัดงานปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2546  ในวันจันทรที่ 2 กุมภาพันธ และ

วันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2547 ณ หอง 4103 อาคารวิทยาศาสตร 4 ดังกําหนดการตอไปน้ี
วันจันทรท่ี 2 กุมภาพันธ  2547

13.00 – 16.00 น. แนะนําบุคลิกภาพและการแตงกายในการสมัครงาน พรอมสาธิตการแตงหนา
โดย บริษัท แพนคอสเมติคส จํากัด

วันศุกรท่ี 6 กุมภาพันธ  2547
09.00 – 12.00  น. การบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “บัณฑิตวิทยาศาสตรท่ีดีในมุมมองภาคเอกชน”

โดยวิทยากรรับเชิญ
นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข  รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
นายสันติ สุรรัตน บริษัท บางกอกดาตาเซ็นเตอร จํากัด
นายสันทัด จริยะเลอพงษ บริษัท อารท ออน สติทซ จํากัด
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วันศุกรท่ี 6 กุมภาพันธ  2547 (ตอ)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. การบรรยายโดยศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร

หัวขอ “ศิษยเกาเลาประสบการณ”
โดย นายวิสันต ปณยารชุน  SC 12   

นางสาวรวีวรรณ  พัดอินทร  SC 27 
อ.ดร.จันทรฉาย   ทองปน SC 8   

16.00-16.30 น. คณบดีมอบเกียรติบัตรใหกับนักศึกษาที่ทําคุณประโยชนใหกับคณะวิทยาศาสตร
คณบดีมอบทุนบรูซ สกอตต ใหกับนักศึกษา
คณบดีกลาวปดงานและใหโอวาทแกนักศึกษา

 ⌫⌫  
⌦  ⌫ ⌫    


 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูความสามารถดานวิชาการอาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง “สถิติเบื้องตนเพื่อใช
ในการวิจัย คร้ังที่ 2” ระหวางวันที่ 22-24  มีนาคม 2547  และเรื่อง “สถิติระดับกลางเพื่อใชในการวิจัย คร้ังที่ 2” ระหวางวันที่ 29-31
มีนาคม 2547 โดยมีอาจารยจากโรงเรียนแกนนําระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา จํานวน 27 คน โดยคณาจารยภาควิชา
คณิตศาสตรเปนวิทยากร  ณ  อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

    


คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญนักวิจัยมาบรรยายพิเศษในหัวขอ  "การคาดการณสถานภาพการวิจัย
ดานวิทยาศาสตรกายภาพในประเทศไทย"  เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม  พ.ศ. 2547   ณ หอง 4103 อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยา
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางเวลา  13.00 - 16.00 น. โดยมีนักวิจัยรวมบรรยายดังนี้

1. รศ.ดร.สุพจน  หาญหนองบัว  ภาควิชาเคมี   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร.วันชัย  ดีเอกนามกูล ภาควิชาเภสัชเวท  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. รศ.ดร.วัชรพงษ  อนันตช่ืน สาขาวิชาศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. ผศ.ดร.ธีรเกียรต์ิ  เกิดเจริญ ภาควิชาฟสิกส   มหาวิทยาลัยมหิดล
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⌦
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการ “แด… ผูสูงอายุ”

เมื่อวันจันทรที่ 12 มกราคม 2547 ณ บานพักคนชรา จังหวัดนครปฐม


 

ตามที่คณะวิทยาศาสตรไดจัดใหมีการหยอนบัตร เพื่อลงคะแนนเลือกนายกสภาฯ  1 ช่ือ  และกรรมการสภาฯ ผู
ทรงคุณวุฒิ 15 ช่ือ  ในวันจันทรที่ 2 กุมภาพันธ 2547 ต้ังแตเวลา 9.00 ถึง 15.00 น ณ สํานักงานเลขานุการ ช้ัน 1 อาคารวิทยาศาสตร 1
นั้น  ปรากฏวา

มีผูมีสิทธิหยอนบัตรลงคะแนนเลือก จํานวน 175 คน
ผูมาใชสิทธิ์ จํานวน   95 คน (คิดเปนรอยละ  54.29 ของผูมีสิทธิ์)
บัตรเสีย จํานวน      1 บัตร

คณะวิทยาศาสตร ไดเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัย ใหทางมหาวิทยาลัยพิจารณา  1 คน คือ
ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย และผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน

  1. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
  2. ศ.คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
  3. นายชวน หลีกภัย
  4. ศ.ชัยอนันต สมุทวณิช
  5. นายชุมพล ศิลปอาชา
  6. นายณรงค โชควัฒนา
  7. ศ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
  8. ศ.นพ.ประเวศ วะสี
  9. ผศ.ประดน จาติกวนิช
10. นายปุระชัย เปยมสมบูรณ
11. พญ.คุณหญิงพรทิพย  โรจนสุนันท
12. นายพิจิตต รัตตกุล
13. นายวิโรจน ตันตราภรณ
14. นายโสภณ สุภาพงษ
15. ศ.สิปปนนท เกตุทัต
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คณะวิทยาศาสตร มอบเงินรางวัลสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารยดังนี้
• การเผยแพรผลงานวิชาการระดับนานาชาติ รางวัลละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ไดแก

1. ศาสตราจารย ดร.พิทยา   ตันติเวชวุฒิกุล ภาควิชาเคมี ผลงานเรื่อง Cerebrosides and a
Monoacylmonogalactosylglycerol from Clinacanthus nutans ในวารสาร Chem.Pharm.
Bull.52(1),27-32(2004)

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริศร  เทียนประเสริฐ ภาควิชาเคมี ผลงานเรื่อง n-3 Polyunsaturated
Fatty Acids in School Children ในวารสาร Essential Fatty Acids and Eicosanoids
p.112 เปน Proceedings

• การเผยแพรผลงานทางวิชาการระดับประเทศ รางวัลละ 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) ไดแก
รองศาสตราจารยอรุณี  สมมณี ภาควิชาชีววิทยา ผลงานเรื่อง ผลของผงซักฟอกที่มีตออัตราการตาย
และการเจริญเติบโตของปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) ในวารสาร การประมง ปที่ 56ฉบับที่ 6
หนา 565-569


☺ อาจารยสุจินันท  ศักดิ์สินธ์ิชัย  อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การและผลิตภัณฑเพื่อเสริมประสบการณความรูในงานดานวิชาการประกอบการจัดการเรียนการสอน วิชาจุลินทรียอุตสาหกรรมให
กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎหมูบานจอมบึง เมื่อวันศุกรที่ 9 มกราคม 2547 เวลา 09.25-11.25 น.
ณ หอง 4204 อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรชัย  หญิงประยูร  อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุญาตบรรยายพิเศษ เรื่อง “การ
พัฒนาความคิดสรางสรรคและศักยภาพทางวิทยาศาสตร” เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2547 เวลา 13.00-14.30 น. และประชุมเชิงปฏิบัติการ
จํานวน 2 เรื่อง คือ “สอนวิทยาศาสตรอยางไรใหสรางสรรคดวยสื่อไฮเทคราคาถูก” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 เวลา 13.00-14.30 น.
และเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาชุดการสอนที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูดวยวัสดุและแหลงขอมูลทองถิ่น” เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2547
เวลา 08.30-10.00 น. ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรในโรงเรียน ครั้งที่ 14 ณ สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ จังหวัด
อุตรดิตถ และเปนอาจารยพิเศษวิชา 999102 สหศาสตร 2 ในหัวขอเรื่อง “นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ในภาคปลาย
ปการศึกษา 2546 ในวันเสารที่ 24 มกราคม 2547 และวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ 2547 ณ หอง 302 อาคารหอประชุมธํารง  บัวศรี  คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

☺ อาจารย ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช  อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุญาตเขารวมประชุมการเตรียมการจัดทําระบบ
การสอบสําหรับการจัดสอบวัดผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ เมื่อวันศุกรที่ 16 มกราคม 2547 เวลา 12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร
จักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

☺ รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล  อยูยืนยง  หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร และอาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับ
อนุญาตเปนกรรมการคัดเลือกครูและนักเรียนเพื่อเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 เวลา 09.30-16.30 น.
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จังหวัดนครปฐม และเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยศิลปากรเขารวมเปนกรรมการอํานวยการศูนย
สงเสริมการวิจัยคณิตศาสตรแหงประเทศไทย ต้ังแตป 2547 – 2548 โดยมีวาระ 2 ป

☺ อาจารย ดร.กุศยา  ปล่ังพงษพันธ  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ
“ความรูพ้ืนฐานดานสถิติและ Control Chart” เมื่อวันเสารที่ 24 มกราคม 2547 ระหวางเวลา 09.00-16.00 น. ณ บริษัท ซูเพิรบ ควอลิต้ี
เซอรวิส จํากัด จังหวัดนนทบุรี
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☺ รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน  อนันตชื่น  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตไปประชุมเพื่อเสนอผลงาน
วิจัยของนักวิจัยรุนใหมและพบกับเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระหวางวันที่ 9-11 มกราคม 2547 ณ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว จังหวัด
กาญจนบุรี

☺ อาจารยเสฐลัทธ  รอดเหตุภัย และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา  จันทราพรชัย  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร
ไดรับอนุญาตเปนที่ปรึกษาและตรวจสอบคุณลักษณะคุณสมบัติการเดินสายสัญญาณระบบเครือขายใยแกวนําแสง ตามโครงการศูนย
การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning Center) ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี

☺ รองศาสตราจารย ดร.อารีย  ทองภักดี  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ และอาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา
ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาในการพัฒนาทางวิชาการดานผักพื้นบาน ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
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ภาษากับการสื่อสาร

วศิน อิงคพัฒนากุล
เห็นช่ือเรื่องแลว อยาเพิ่งนึกวาผมจะเขียนเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาภาษากับการสื่อสารเปนอันขาด เพราะ

เนื้อหาตอไปนี้ เปนเรื่องเกี่ยวของกับ 2 สวนใหญ ๆ คือ เรื่องของภาษา และเรื่องของการสื่อสารจริง ๆ ทั้งนี้ มนุษยตางจากสิ่งมีชีวิตทุก
ชนิด โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตในกลุมสัตวทุกชนิด ดวยมนุษยมีพัฒนาการของภาษามาตั้งแตยุคดึกดําบรรพ โดยในยุคแรก ๆ นั้น การสื่อ
สารคงพัฒนาขึ้นมาพรอม ๆ กับการรวมตัวของมนุษยจากสังคมเล็ก ๆ ในรูปของครอบครัว ซึ่งตองมีการสื่อสารเพื่อใหสามารถถาย
ทอดความรูสึกนึกคิด และความตองการระหวางกัน โดยในระยะแรก ภาษาที่ไดรับการพัฒนาขึ้นกอนเปนไปในรูปของ “ภาษากาย” ที่
ใชสื่อความหมายงาย ๆ ไมสลับซับซอน และเปนเรื่องราวใกลตัวมากที่สุด จนกระทั่งมนุษยขยายขอบเขตการรวมกลุมจากสังคม
ครอบครัว มาเปนสังคมของกลุมคน และชนเผาตาง ๆ ภาษาไดรับการพัฒนามากขึ้นจากภาษากาย ขึ้นมาเปนภาษาพูด และภาษาเขียน
ไปพรอม ๆ กัน

ภาษา นอกจากใชในการสื่อสารระหวางบุคคลแลว บางกรณียังถูกนํามาใชในการจําแนกแยกแยะความเปนกลุมคนที่มี
วัฒนธรรมเดียวกัน เนื่องจากภาษาไดรับการยอมรับใหเปนวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่มีพัฒนาการมีการแลกเปลี่ยน มีการถายทอด
ปจจุบัน การสื่อสารระหวางคนตางวัฒนธรรมโดยใชภาษาเปนสื่อนั้นไดขยายขอบเขตไปอยางไมมีที่สิ้นสุด เนื่องจากเทคโนโลยีไดรับ
การพัฒนาอยางรวดเร็ว และโดยเหตุที่ภาษาถูกใชเปนสื่อในการสื่อสารระหวางกันนี้เอง จึงมีการแปลความหมายระหวางภาษาหนึ่งไป
ยังภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย บางครั้ง จึงมีการใชภาษารวมกัน ทั้งในลักษณะการเขียนหรือการพูดที่มักเรียกวา “ทับศัพท”

สิ่งที่เปนเสนหของภาษาประการหนึ่ง คือ การแปลความหมายระหวางภาษานั้นบางครั้งไมนาเชื่อวาสามารถสื่อความ
หมายไดอยางถูกตอง เชน การแปลภาษาไทยไปเปนภาษาอังกฤษสําหรับกลุมคนที่ภาษาอังกฤษไมแข็งแรงนั้น ใชประโยควา “the car
garden come” เพื่อสื่อความหมายในประโยคภาษาไทยวา “รถสวนมา” ซึ่งเจาของภาษาเองยังเขาใจความหมายได หรือแมแตศัพท
ภาษาไทยที่วา “สัจจธรรม” อาจใชคําวา “animal will do”  หรือคําวา “one thousand way dog” หมายถึง “สุนัขพันทาง” เจาของภาษา
เองยังเขาใจความหมายไดอยางลึกซึ้ง แตในการใชภาษาตางประเทศควบคูกับภาษาไทยนั้น เรามักจะชาชินกับคําตําหนิติเตียนกับบาง
คนวา “พูดไทยคํา อังกฤษคํา” แตจะไมเคยไดยินผูคนถูกตําหนิวาพูดไทยคํา ควบกับกับภาษาอื่นอีกคํา เชน พูดไทยคําอินเดียคํา หรือ
พูดไทยคําญี่ปุนคํา ซึ่งเปนเรื่องนาแปลก หรืออาจเปนเพราะภาษาอื่น ๆ ไมสามารถนํามาใชปนเปกับภาษาไทยไดอยางเหมาะสม
เหมือนอยางภาษาอังกฤษก็เปนได

อยางไรก็ตาม ผูที่ชอบพูดไทยคําอังกฤษคํา หรือพวกนิยมใช “ทับศัพท” ตองระวังการใชทับศัพทกับคําบางคําใน
ประโยคภาษาไทย ไมเชนนั้น อาจกอใหเกิดความเสียหายตอตนเอง และวงศตระกูล โดยเฉพาะกับประโยคที่วา “หา Chip ไมพบ” นั้น
อยาไดใชทับศัพทวา “Chip หาย” เปนอันขาด เพราะจะทําใหการสื่อความหมายผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริงมากมายนัก
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