ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554

จากคณบดี
เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสต้อนรับและเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามหลักสูตรของ สกอ. จากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ทำให้คณะฯ ได้ม ีโอกาสแลก
เปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการประเมินคุณภาพร่วมกันท ั้งกับบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
ด้านการวจิ ยั ในรอบไตรมาสทส่ี องนค้ี ณะฯ ได้ประกาศให้ทนุ สนับสนุนวจิ ยั เพิม่ อกี 8 ทุนดว้ ยกนั เป็นทนุ วจิ ยั เพือ่ ผลิตผลงานตพี มิ พ์ใน
วารสารวชิ าการ 1 ทุน โดย ผศ.ดร.โชคพศิ ษิ ฐ์ เทพสทิ ธา ทุนวจิ ยั ส ำหรับอ าจารย์หลังสำเร็จก ารศกึ ษาระดับป ริญญาเอก 3 ทุน โดย อ.ดร.รัตนา  
ศรีทศั น์   อ.ดร.อังก์ศริ   
ิ ทิพยารมณ์   อ.ดร.พงษ์ลดั ดา   ปัญญาจริ วฒ
ุ ิ ทุนอดุ หนุนการวจิ ยั เพือ่ พฒ
ั นาการเรียนการสอน 3 ทุน โดย ผศ.วิสตู ร             
วรสงา่ ศลิ ป์ อ.ดร.บดินทร์  ดำรงศกั ดิ์ อ.วรรณภา  พนิตส ภุ ากมล และทนุ สนับสนุนการเขียนตำรา 1 ทุน โดย ผศ.วิสตู ร  วรสงา่ ศ ลิ ป์

นักศึกษาทำชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดย  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2554                   
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จำนวน 4 รางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในหมวด BEST2011 : Thai Language Processing      
Software Contest จำนวน 1 เรื่อง คือ โครงการการวิเคราะห์และจัดป ระเภททัศนคติเชิงความคิดเห็น
โดย นางสาวพัชรินทร์  อุดมชัยเดช  นางสาวณัฐวรรณ  สุวรรณจิต และอาจารย์โอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในหมวด Environmental Application Contest จำนวน 1
เรื่อง คือ โครงการการพัฒนาระบบติดตามมลพิษทางอากาศแบบ Real Time ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์บ นอินเตอร์เน็ต โดยนางสาวนีรนา  แซ่เตียว และอาจารย์ ดร.สุนีย์   พงษ์พินิจภิญโญ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลช มเชย ในหมวดโปรแกรมเพือ่ ก ารประยุกต์ใช้ง านลนิ กุ ซ์ ระดับน สิ ติ น กั ศึกษา จำนวน
1 เรือ่ ง คือโครงการวรานสุ คน้ หา โดยนายวนั ชนะ  มัน่ พรรษา และอาจารย์โอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์เป็น
อาจารย์ท ี่ปรึกษา
รางวัลชมเชย ในหมวด BEST2011 : Thai Language Processing Software Contest
จำนวน 1 เรื่อง คือ โครงการศิราณี ศรีสยาม ทวาสมัย โดยนางสาวเกสร แหววใจเพชร นางสาวสริ นิ าถฐ์
ตุม้ ทอง และอาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์เป็นอ าจารย์ท ี่ปรึกษา
		 เพื่อเป็นการยกย่องนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้แก่คณะ คณะจะมอบเกียรติบัตรและเงิน
รางวัลให้แก่นักศึกษาเหล่านี้ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554

บ ริษทั ม เี ดีย แมทเทอร์ จำกัด ผูผ้ ลิตน ติ ยสาร
Innolab magazine ได้จัดโครงการเฟ้นหานักวิทย์คิด
เพื่อส ังคม ภายใต้แ นวคิด “Green Alert”  เมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2554  ณ ศูนย์ป ระชุมอ ทุ ยานวทิ ยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ดำเนินการแข่งขันรอบสุดท้ายเป็น
นิสิตนักศึกษาจาก 8 มหาวิทยาลัยๆ ละ 1 คน ทั้งนี้
นายวรรณพงษ์   สุทธิเวสน์วรากุล รหัส 7520506
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ได้ร ับรางวัลรอง
ชนะเลิศ ชื่องาน CSR for Green World

ข่าววิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและ   
อนุมตั ิให้ทนุ อดุ หนุนการวจิ ยั ประเภทตา่ งๆ ประจำปงี บประมาณ
2554 เพิ่มเติม ดังนี้

ทุนอ ดุ หนุนก ารวจิ ยั เพือ่ ผ ลิตผลงานวจิ ยั ต พี มิ พ์ในวารสารวชิ าการ
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ทุน ได้แก่
1. การทำให้อ าหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพ ืชปลอดเชื้อโดยการใช้สารเคมี
และการเลี้ยงพืช เศรษฐกิจบางชนิดบนอาหารที่ปลอดเชื้อโดยสารเคมี” โดย    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคพิศิษฐ์  เทพสิทธา และรองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  
ทองภกั ดีว งเงินท นุ ส นับสนุน ไม่เกิน 170,000 บาท ระยะเวลาดำเนินก ารวจิ ยั
1 ปี ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2554 – 14 มีนาคม 2555
• ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ วงเงินทุน
สนับสนุน ไม่เกิน 144,000 บาท จำนวน 3 ทุน ดังนี้
1. กึ่งกรุปย่อยแบบโคเรกูลาร์ของกึ่งกรุปของการส่งทั้งหมดบนเซต
จำกัด” โดย อาจารย์ ดร.รัตนา  ศรีทัศน์  และ Dr. Jorge Koppitz  ระยะเวลา
ดำเนินก ารวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2554 – 14 มีนาคม 2555
2. “ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอยที่มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) กับจำนวนจุดความร้อนที่นับได้
ในจั ง หวั ด น ครปฐมใ นร ะหว่ า งฤ ดู ก ารเ ผาเ ศษวั ส ดุ ที่ เ หลื อ จ ากก ารท ำ
เกษตรกรรม”
โดย อาจารย์ ดร.อังก์ศิริ  ทิพย ารมณ์   ระยะเวลาดำเนินก ารวิจัย
1 ปี ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2554 – 14 มีนาคม 2555

3. การสร้างและออกแบบอนุภาคนาโนโดยเทคนิคการพิมพ์ล าย
บนเม็ดพลาสติกทรงกลมที่จัดเรียงตัวกัน”โดย อาจารย์ ดร.พงษ์ลัดดา  
ปัญญาจิรวุฒิ   ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2554
– 14 มีนาคม 2555
• ทุนอ ดุ หนุนก ารวจิ ยั เพือ่ พ ฒ
ั นาการเรียนการสอนจากกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ วงเงินทุนสนับสนุน ไม่เกิน
50,000 บาท จำนวน 3 ทุน ดังนี้
1. การจัดทำตารางการทำงานที่เหมาะสมที่สุดของกรรมการ     
คุมส อบ กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร”  
โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ว สิ ตู ร  วรสงา่ ศ ลิ ป์    ระยะเวลาดำเนิน
การวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2554 – 14 มีนาคม 2555
2. การพัฒนาชุดทดลองระบบการทำงานของกล้องจุลทรรศน์   
แรงอะตอม”โดย อาจารย์ ดร.บดินทร์  ดำรงศักดิ์   ระยะเวลาดำเนินก าร
วิจัย 1 ปี   ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2554 – 14 มีนาคม 2555
3. การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ และนิพจน์กำลังสองโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช ว่ ยสอน”โดย อาจารย์ว รรณภา พนิตส ภุ ากมล  ระยะ
เวลาดำเนินการวจิ ยั 1 ปี ตัง้ แต่ 15 มีนาคม 2554 – 14 มีนาคม 2555
• ทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ วงเงินทุนสนับสนุน ไม่เกิน 50,000 บาท จำนวน 1
ทุน ดังนี้
ตำราเรื่อง “การออกแบบระบบฐานข้อมูลแ ละการทำ
ให้เกิดผ ล” โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิสูตร  วรสง่าศิลป์

ข่าวบุคคล
		 รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ชื่น  ศึกษาดงู าน โครงการ
APEC-Tsukuba International Conference V: Innovation of Classrom
Teaching and Learning through Study Focusing on Mathematics
textbook, e-Textbooks and Educational tools” ณ University of       
Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2554
		 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม เข้าร่วมประชุมและเสนอผล
งานวิจัยในการประชุมวิชาการ Invertebrate Neuropeptide Conference
2011 (INC2011)   ณ เมือง Sabah ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่          
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2554
		 รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย
เดินทางไปสำรวจสถานที่ติดตั้งเครื่องวัดลม ณ เกาะพะลวย
จังหวัดส ุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 18 – 20  กุมภาพันธ์ 2554
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องพลังงานแสง
อาทิตย์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฎ เ ลย ที่ ม าศึ ก ษาดู ง าน ณ ภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล  
เป็นอาจารย์พิเศษให้คำปรึกษาและสอนการทำปฏิบัติการแก่
นักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ระหว่างเวลา 16.00 – 20.00 น.        
ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์
ธรรมชาติแ ละสงิ่ แ วดล้อม ระดับป ระเทศ วันท ี่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรม

มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ รัตสุข เข้าร่วมประชุม
สัมมนาเพื่อระดมสมองโครงการ คู่มือเบื้องต้นในการเก็บรวบรวมและ
ดูแลรักษาพยานหลักฐานและระบบพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีที่เกี่ยวกับ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554    
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
		 รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ปัญญาคะโป
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน วันท ี่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ  สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้กับสถาบันวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ร่วมกบั สำนักบณ
ั ฑิตศกึ ษา มหาวิทยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธิราช จัด
สัมมนาเข้มช ดุ ว ชิ าวทิ ยานิพนธ์ 3 ครัง้ ท ี่ 1 สาขาวชิ าวทิ ยาศาสตร์ส ขุ ภาพ
ในวันท ี่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
		 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สว่างแจ้ง   และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นัทธรี า สรรมณี   เข้ารว่ มประชุมการจดั ทำมาตรฐาน
TQF:HEd สาขาสง่ิ แ วดล้อม วันท ่ี 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ คณะสง่ิ แ วดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
		 รองศาสตราจารย์ ดร.มยุวา อารีกิจเสรี ได้รับเชิญจ าก คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น ผู้ประเมินบทความ
เรื่อง การกระจายตัวของ Bcl-2 อิมมูโนรีแอกทีฟเซลล์ ในสมองของปลา
ซิวข้าวสาร, Oryzias minutillus (Teleostei)
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คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร ร่วมกบั 
โรงเรียนในเครือข่าย ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์   
จัดอบรมโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 2) ปีการศึกษา 2553
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และคอมพิวเตอร์  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม
คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและเป็นคณะวิชากรณี
ศึกษา (case study)   ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
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ุ ภาพการศกึ ษาภายในสถานทศี่ กึ ษา ระดับ
อุดมศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยศ ลิ ปากรและสถาบันอ ดุ มศึกษาในเครือข า่ ย ตาม
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กุมภาพันธ์ 2554  

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานครั้งที่ 2
วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2554 ณ ห้อง 4320-4321
อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามที่นางสาวจินตนา  อ้นทนิกูล  รหัสประจำตัว  7520641  
ได้รับอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถซาเล็งที่นักศึกษานั่งมา ทำให้ญาติของ
นักศึกษา เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 3 ราย โดยนักศึกษามีเลือด
คั่งในสมองต้องรับการผ่าตัด ปัจจุบันรู้สึกตัวแล้วแต่ยังสูญเสียความ    
ทรงจำ และคณะฯ ได้ขอความช่วยเหลือ จากมหาวิทยาลัย และภาควิชา
ต่าง ๆ  โดยได้รับความช่วยเหลือดังต ่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัย
20,000 บาท
2. คณะวิทยาศาสตร์
12,000 บาท
3. คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา 61,824 บาท
ทั้งน ี้คณะฯ ได้ดำเนินก ารมอบให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณผู้
ให้ความช่วยเหลือท ุกท่าน
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nµ¦³ªµ¦°µ»
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¸Ê 2554
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ 2 โครงการ
1. โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ
2. โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
โดยวิธีพิเศษ

เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 กำหนดการ
รับสมัครคัดเลือก 1 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2554

รับสมัครในวันและเวลาราชการ รายละเอียดการรับสมัครดูได้ที่  	
http://www.sc.su.ac.th
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ธีราธร ประสพสุข sc28

กระบวนการผลิตกระจกแผ่นเ7รียบ

โดย เติมFe2+ และ Cobalt ลงในเตาหลอม เราจะได้กระจกสีฟ้า
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องศาเซลเซียส หลังจากที่องค์ประกอบต่างๆ หลอมเข้าด้วยกันแล้ว   
¢อ
jµ ุณหภูมิของ
น้ำแก้วจะไหลÃ¥
ไปยÁ·ัง¤บFe2+
่อดÂ¨³
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จี่ ะแÁ}ข็งoต วั แล้วถ กู ผ ลักให้อ อกจากบอ่ 
ดีบุก ด้วยความเร็วต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความหนาของกระจก หลังจากนั้น
อุณหภูมิของน้ำแก้วจะค่อย ๆ เย็นตัวลงเป็นกระจกแผ่นเรียบ(Float
glass) ผ่านกระบวนการล้างผิวกระจก ตรวจสอบวัตถุปะปนด้วย
คอมพิวเตอร์สแกนและตัดให้ได้ขนาดตามความต้องการของลูกค้า     
ถ้าเราต้องการผลิตกระจกที่มสี ีแผ่นเรียบ เราสามารถเติมส ารปรุงแต่ง
เพื่อให้ได้กระจกสีต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ
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รูปที่ 5 แสดงถึงก ระจก
สีต่างๆ ที่เกิดจ ากการ
เติมโลหะ
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Center research development, Innovative glass solution sector, the
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ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื¦¼่อกลางระหว่
งคณะวิ
ทยาศาสตร์
ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการคุณหากท่าน¸É¤µ °£µ¡
มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
Center research development, Innovative glass solution sector, the c
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000 โทร. 0-3425-5093 โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th
สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์ ได้ใน www.sc.su.ac.th ได้เช่นกัน

