
จากคณบดี

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	ดำเนิน	การ	ประกัน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	ทั้ง	ระดับ	ภาค	วิชา	 และ	ระ	ดับ	

คณะฯ	มา	อย่าง	ต่อ	เนื่อง		สำหรับ	ปี	การ	ศึกษา	2553	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	การ	อุดมศึกษา	(สกอ.)	

ได้	มี	การ	พัฒนา	เกณฑ์	การ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	ซึ่ง	ตัว	บ่ง	ชี้	ที่	ใช้	วัด	ความ	สำเร็จ	มี	การ	ปรับ	

เปลี่ยน	ไป	จาก	ปี	ที่	ผ่าน	มา	 คณะฯ	 ได้	มี	การ	พัฒนาปรับ	แผน	ยุทธศาสตร์	 และ	เตรียม	ความ	พร้อม	เพื่อ	

รองรับ	การ	ประเมิน	ดัง	กล่าว	มา	ตลอด	ปี	 และ	ได้	มี	การ	ตรวจ	ประเมิน	คุณภาพ	ระดับ	ภาค	วิชา	ใน	ระหว่าง	

วัน	ที่	 13-16	 มิถุนายน	 โดย	มี	รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.เกษร	 	 จันทร์	ศิริ	 รอง	ผู้	อำนวย	การ	ฝ่าย	วิชาการ	

วทิยาลยั	นานาชาต	ิเปน็	ประธาน	คณะ	กรรมการ	ประเมนิ	ใน	ระดบั	ภาค	วชิา	โดย	ม	ีคณาจารย	์และ	บคุลากร	

ของ	คณะฯ	 ที่	ผ่าน	การ	อบรม	หลักสูตร	ผู้	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	ของ	 สกอ.	 ร่วม	เป็น														

คณะ	กรรมการ	 สำหรับ	การ	ประเมิน	คุณภาพ	ระ	ดับ	คณะฯ	 ใน	ระหว่าง	วัน	ที่	 27-28	 มิถุนายน	 โดย							

คณะ	กรรมการ	ประเมิน	คุณภาพ	คือ	รอง	ศาสตรา	จาร	ย์กัลณ	กา		สาธิต	ธาดารอง	อธิการบดี	ฝ่าย	พัฒนา	

คุณภาพ	มหาวิทยาลัย	แม่	ฟ้า	หลวง	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.มณี	ป่ิน		พรหม	สุทธิ	รักษ์	คณบดี	คณะ	อักษร	ศาสตร์	

และ	อา	จาร	ย์	ธนา	ทร		เจียร	กุล	คณะ	มัณฑนศิลป์	คณะฯ	ขอ	ขอบคุณ	สำหรับ	คำ	แนะนำ	ที่	เป็น	ประโยชน์	

ใน	การ	ปรบัปรงุ	การ	ปฏบิตั	ิงาน	ให	้ม	ีประสทิธภิาพ	ยิง่	ขึน้	ขอบคณุ	คณาจารย	์บคุลากร	นกัศกึษา	ศษิย	์เกา่	

และ	ผู้	ใช้	บัณฑิต	ที่	มี	ส่วน	ทำให้	การ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	สำเร็จ	ลุล่วง	ด้วย	ดี

	 คณะ	วทิยาศาสตร์	ได้	ม	ีโอกาส	ตอ้นรบั	คณาจารย์	จาก	โรง	เรยีน	จฬุา	ภ	รณ	ราช	วทิยาลยั	เพชรบรุี	

เพือ่	รว่ม	หารอื	เกีย่ว	กบั	ความ	ความ	รว่ม	มอื	ทาง	วชิาการ	สำหรบั	การ	พฒันา	ดา้น	ทรพัยากร	บคุคล	และ	สง่	

เสริม	การ	วิจัย	ทาง	วิทยาศาสตร์	ของ	นักเรียน	ที่	จะ	ดำเนิน	งาน	ร่วม	กัน	ต่อ	ไป

	 ด้าน	การ	วิจัย	คณะ	วิทยาศาสตร์	ให้	ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	ประเภท	ต่างๆ	ประจำ	ปีงบประมาณ	

2554	 เพิ่ม	อีก	 11	 โครงการ	 เป็น	 	 ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	สำหรับ	อาจารย์	หลัง	สำเร็จ	การ	ศึกษา	ระดับ	

ปริญญา	เอก	จำนวน	3	โครงการ	โดย	อาจารย์	ดร.ชี	วิ	ตา	สุวรรณ	ชวลิต		อาจารย์	ดร.สุ	มา	มาลย์		บันเทิง	

และ	อาจารย์	ดร.ทิว	ดี	มุ	สัน	เที	ยะ	ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	เพื่อ	ผลิตผล	งาน	วิจัย	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	วิชาการ	

จำนวน	4	โครงการ	โดย	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.สืบ	สกุล	อยู่	ยืนยง		อาจารย์	ฉันท	นา	วัย	นิพิฐ	พงษ์		อาจารย์	

ดร.นันท	นิตย์	วา	นิ	ชา	ชีวะ	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.กัณฑ	รีย์	ศรี	พงศ์	พันธ์ุ	 	และ	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.บุญ	ศรี					

จง	เสรี	จิตต์		ทุน	อุดหนุน	การ	วิจัย	เพ่ือ	พัฒนาการ	เรียน	การ	สอน	จำนวน	3	โครงการ	โดย		อา	จาร	ย์	เสฐ	ลัทธ์		

รอด	เหตุ	ภัย		อา	จาร	ย์		ดร.วัส	รา		รอด	เหตุ	ภัย	นาย	เดชา		สุข	มา	นาย	ประกวด	หงษา	ชาติ	และ	นาย	ภูว	เม	ศวร์		

สิงห์	ทอง	 และ	เป็น	ทุน	สนับสนุน	การ	เขียน	ตำรา	 จำนวน	 1	 โครงการ	 โดย	อาจารย์	 ดร.พร	ทรัพย์														

พร	สวัสดิ์	ขอ	แสดง	ความ	ยินดี	กับ	ผู้	ได้	รับ	ทุน	ทุก	ท่าน	ด้วย

ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2554

คณาจารย์สร้างชื่อเสียง

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดี

	 	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ดวง	เดอืน	ไกร	ลาศ			ภาค	วชิา	

ชีววิทยา	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร		ที่	ได้	รับ	

รางวัล	ชนะ	เลิศ	ประเภท	Oral	Presentation	(ชมเชย)	การ	

ประชมุ	อนกุรม	วธิาน	และ	ซสิ	เท	มา	ตคิส	์ใน	ประเทศไทย	ครัง้	ที	่

1	ใน	การ	เสนอ	ผล	งาน	วิจัย	ทาง	ด้าน	สัตว์	ระหว่าง	วัน	ที่	2	–	

4	พฤษภาคม	2554	ณ		คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

นเรศวร	

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.อร	นาถ	ส	ุนท	ร	วฒัน	์อาจารย	์

กนก	อร	ระย้า	นิล	และ	นางสาว	จิ	รนันท์	ฉัตร	สูงเนิน	ที่	ได้	รับ	

รางวัล	ใบ	ประกาศ	เกียรติคุณ	รางวัล	ดี	 ใน	การนำ	เสนอ	ผล	

งาน	ภาค	โปสเตอร์	สาขา	อื่น	ๆ	เรื่อง	ความ	สามารถ	ใน	การ	

ต้าน	ปฏิกิริยา	ออกซิเดชัน	ของ	แมง	กิเฟ	อริน	จาก	ใบ	มะม่วง										

การ	ประชุม	วิชาการ	พืช	สวน	แห่ง	ชาติ	ครั้ง	ที่	 10	 The	 10th 

National	 Horticultural	 Congress	 2011	 ระหว่าง	วัน	ที่	

18	–	20	พฤษภาคม	2554	ณ	โรงแรม	มิ	รา	เคิล	แก	รนด์	

คอน	เวน	ชั่น	กรุงเทพฯ

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	รับ	การ	ตรวจ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ประจำ	ปี	การ	ศึกษา	2553		ระหว่าง	วัน	ที่	27	–	28	มิถุนายน	

2554		โดย	คณะ	กรรมการ	ประ	เมินฯ	ประกอบ	ด้วย	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	จาก	ภายใน	และ	ภายนอก	มหาวิทยาลัย	ดัง	ราย	นาม	ต่อ	ไป	นี้

	 	 1.	 รอง	ศาสตรา	จาร	ย์กัลณ	กา		สาธิต	ธาดา		รอง	อธิการบดี	ฝ่าย	พัฒนา	คุณภาพ	มหาวิทยาลัย	แม่	ฟ้า	หลวง	ประธาน

	 	 2.	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.มณี	ปิ่น		พรหม	สุทธิ	รักษ์	คณบดี	คณะ	อักษร	ศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	กรรมการ

	 	 3.	 อา	จาร	ย์	ธนา	ทร		เจียร	กุล	คณะ	มัณฑนศิลป์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	กรรมการ

	 	 4.	 นางสาว	สา	วิต	ตรี		ศิลป	ระ	เส	ริฐ	สำนักงาน	ประกัน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	กรรมการ	และ	เลขานุการ



science

กิจกรรมวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคคล

ข่าววิจัย

	 คณะ	วิทยาศาสตร	์ 	 ได้	พิจารณา	ข้อ	เสนอ	โครงการ	วิจัย	และ	อนุมัติ	ให้	ทุน	
อุดหนุน	การ	วิจัย	ประเภท	ต่างๆ	ประจำ	ปีงบประมาณ	2554	เพิ่ม	เติม	ดังนี้
	 ทนุ	อดุหนนุ	การ	วจิยั	สำหรบั	อาจารย	์หลงั	สำเรจ็	การ	ศกึษา	ระดบั	ปรญิญา	เอก	จาก	กองทนุ	

ส่ง	เสริม	และ	พัฒนา	คณะ	วิทยาศาสตร์	วงเงิน	ทุน	สนับสนุน	ไม่	เกิน	144,000	บาท	จำนวน	3	ทุน	

ได้แก่

	 	 1.การ	สงัเคราะห	์วาเนเดยีม	และ	ซลัเฟอร	์โค	โดป๊	ไท	ทา	เนยีม	ได	ออก	ไซดโ์ฟ	โต	คะ	ตะ	ลสิต”์	

โดย	อาจารย์	ดร.ชี	ว	ิตา	สวุรรณ	ชวลติ	ระยะ	เวลา	ดำเนนิ	การ	วจิยั	1	ป	ีตัง้แต่	2	พฤษภาคม	2554	–	1	

พฤษภาคม	2555

	 	 2.การ	ศึกษา	ความ	เข้ม	รังสี	อัลตราไวโอเลต	ใน	แหล่ง	ท่อง	เที่ยว	ของ	ประเทศไทย”	 โดย	

อาจารย์	ดร.สุ	มา	มาลย์		บรร	เทิง	ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	ตั้งแต่	2	พฤษภาคม	2554	–	1	

พฤษภาคม	2555

	 	 3.เซ	มิ	กรุ	ป	ย่อย	สูงสุด	ของ	ฟูล	ทรานฟ	อร์	เม	ชัน	เซ	มิ	กรุ	ป	แบบ	นับ	ได้	แบบ	ไม่	จำกัด”	 โดย	

อาจารย์	 ดร.ทิว	ดี	มุ	สัน	เที	ยะ	 ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	ตั้งแต่	15	มิถุนายน	2554	–	14	

มิถุนายน	2555

	 ทนุ	อดุหนนุ	การ	วจิยั	เพือ่	ผลติผล	งาน	วจิยั	ต	ีพมิพ์	ใน	วารสาร	วชิาการ	จาก	กองทนุ	สง่	เสรมิ	

และ	พัฒนา	คณะ	วิทยาศาสตร์	จำนวน	4	ทุน	ได้แก่

	 	 1.ปญัหา	ยอ้น	กลบั	ใน	2	มติ	ิของ	สภาพ	ตา้นทาน	แมก	น	ิโท	เมตรกิ”โดย	รอง	ศาสตราจารย	์

ดร.สืบ	สกุล	อยู่	ยืนยง		วงเงิน	ทุน	สนับสนุน	ไม่	เกิน	162,000	บาท	ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	

ตั้งแต่	2	พฤษภาคม	2554	–	1	พฤษภาคม	2555

	 	 2.ปัญหา	ย้อน	กลับ	ใน	2	มิติ	ของ	สภาพ	ต้านทาน	แมก	นิ	โท	เมตริก		การ	ใช้	อนุพันธ์	ของ	

สาร	ประ	กอบ	ได	ฟี	นิล	มาลี	อิก	แอน	ไฮดรา	ยด์	เพื่อ	ตรวจ	วัด	ไอออน	โลหะ	ปรอท	ใน	รูป	แบบ	สารละลาย”	

โดย	อาจารย์	ฉันท	นา	วัย	นิพิฐ	พงษ์	และ	อาจารย์	ดร.นันท	นิตย์	วา	นิ	ชา	ชีวะ		วงเงิน	ทุน	สนับสนุน		ไม่	เกิน	

136,000	บาท	ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	ต้ังแต่	2	พฤษภาคม	2554	–1	พฤษภาคม	2555

	 	 3.การ	ประเมิน	ผล	สภาพ	แวดล้อม	ภายใน	ห้องเรียน	ของ	โรงเรียน	ขยาย	โอกาส	แห่ง	

หนึง่	ใน	ประเทศไทย:	กรณ	ีศกึษา	โรงเรยีน	หนอง	โพธิ	์(ศลิปวทิยา	คม)	อำเภอ	กำแพงแสน	จงัหวดั	

นครปฐม”	โดย	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.กัณฑ	รีย์	ศรี	พงศ์	พันธุ์	และ	นาง	สาวกาญ	จน์		ศรีสวัสดิ์	

(โรงเรียน	หนอง	โพธิ์	 (ศิลปวิทยา	คม))	วงเงิน	ทุน	สนับสนุน	ไม่	เกิน	170,000	บาท	ระยะ	เวลา	

ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	ตั้งแต่	2	พฤษภาคม	2554	–	1	พฤษภาคม	2555

	 	 4.การ	โคลน	ยีน	ควบคุม	การ	สร้าง	โปรตีน	ฆ่า	ลูกน้ำ	ยุง	จาก	 Bacillus	 sphaericus	

และ	Bacillus	thuringiensis	เข้าไป	ใน	Enterobacteramnigenus”	โดย	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	

ดร.บุญ	ศรี		จง	เสรี	จิตต์	และ	ดร.บุญ	เฮียง	พรม	ดอน	กอย	(ศูนย์	พันธุ	วิศวกรรม	และ	เทคโนโลยี	

ชีวภาพ	แห่ง	ชาติ)วงเงิน	ทุน	สนับสนุน	ไม่	เกิน	170,000	บาท	ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	

ตั้งแต่	1	มิถุนายน	2554	–	31	พฤษภาคม	2555	

	 ทนุ	อดุหนนุ	การ	วจิยั	เพือ่	พฒันาการ	เรยีน	การ	สอน	จาก	กองทนุ	สง่	เสรมิ	และ	พฒันา	

คณะ	วิทยาศาสตร์	วงเงิน	ทุน	สนับสนุน	ไม่	เกิน	50,000	บาท	จำนวน	3	ทุน	ได้แก่

	 	 1.การ	พัฒนา	เครื่อง	ทดสอบ	แรง	ดึง	ขนาด	 50	 kN”	 โดย	 นาย	เดชา	 	 สุข	มา,								

นาย	เอกสิทธิ์	ชนิ	นทร	ภูมิ	(คณะ	ศึกษา	ศาสตร์),	นาย	ประกวด		หงษา	ชาติ	และ	นาย	ภูว	เม	ศวร์										

สิงห์	ทอง	ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	ต้ังแต่	2	พฤษภาคม	2554	–	1	พฤษภาคม	2555

	 	 2.การ	พัฒนา	เครื่อง	จ่าย	ไฟฟ้ากระแส	ตรง	แบบ	ควบคุม	กระแส	ขนาด	 10	 แอมป์	

โดย	นาย	ประกวด		หงษา	ชาติ,	นาย	เอกสิทธิ์		ชนิ	นทร	ภูมิ	(คณะ	ศึกษา	ศาสตร์)	และ	นาย	เดชา		

สุข	มา	ระยะ	เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	ตั้งแต่	2	พฤษภาคม	2554	–	1	พฤษภาคม	2555

	 	 3.การ	พฒันา	ระบบ	บรหิาร	จดั	การ	เวบ	ไซต	์เพือ่	การ	สนบัสนนุ	การ	เรยีน	การ	สอน	ใน	

แบบ	ออนไลน์”	โดย	อา	จาร	ย์	เสฐ	ลัทธ์		รอด	เหตุ	ภัย	และ	อา	จาร	ย์	ดร.วัส	รา		รอด	เหตุ	ภัย	ระยะ	

เวลา	ดำเนิน	การ	วิจัย	1	ปี	ตั้งแต่	15	มิถุนายน	2554	–	14	มิถุนายน	2555

	 ทุน	สนับสนุน	การ	เขียน	ตำรา	จาก	กองทุน	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนา	คณะ	วิทยาศาสตร์	

วงเงิน	ทุน	สนับสนุน	ไม่	เกิน	50,000	บาท	จำนวน	1	ทุน	ได้แก่

	 ตำรา	เรื่อง	“การ	วิเคราะห์	เชิง	ตัวเลข”โดย	อาจารย์	ดร.พร	ทรัพย์		พร	สวัสดิ์

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.จรุง	แสง	ลัก	ษณ	บุญส่ง	

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	และ	หารือ	กับ	3	มหาวิทยาลัย	ชั้น	คือ	Birmingham	City	University,	

Oxford	 Brookes	 University	 และ	 Nortumbria	 (Newcastle)	 University	 เพื่อ	สร้าง	และ	ขยาย						

เครอื	ขา่ย	ทางการ	ศกึษา	ระดบั	ปรญิญา	ตร	ีและ	ระดบั	ปรญิญา	โท	ณ	ประเทศ	สห	ราช	อาณาจกัร	ระหวา่ง	

วัน	ที่	14	–	21	พฤษภาคม	2554

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ประธาน	คณะ	กรรมการ	ประเมิน	คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน																									

คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย	หัวเฉียว	เฉลิมพระเกียรติ	วัน	ท่ี	24	มิถุนายน	2554

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ที่	ปรึกษา	ของ	โครงการ	ฝึก	อบรม	ด้าน	การ	จัดการ	น้ำ	เสีย	เกษตรกรรม		

(การ	ควบคุม	กำกับ	ดูแล	การ	จัดการ	น้ำ	เสีย	เกษตรกรรม)	ให้	แก่	สำนัก	บริการ	วิชาการ	มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	ที่	ร่วม	กับ	กรม	ควบคุม	มลพิษ			

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.มนัส	แซ่	ด่าน		เข้า	ร่วม	ประชุม	วิพากษ์	(ร่าง)	ตัวอย่าง	มคอ.2-7	

สาขา	ฟิสิกส์		วัน	ที่	18	มิถุนายน	2554	ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศรีนครินทรวิโรฒ

	 อาจารย์	ดร.นฤมล	เผือก	ขาว	เข้า	ร่วม	ประชุม	นำ	เสนอ	ข้อมูล	และ	ขั้น	ตอน	การ	ดำเนิน	การ	

ใน	การ	จดั	ทำ	มคอ.1	ตอ่	ที	่ประชมุ	คณะ	อนกุรรมการ	ดา้น	มาตรฐาน	การ	อดุมศกึษา	วนั	ที	่13	มถินุายน	

2554	ณ	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	การ	อุดมศึกษา		กรุงเทพฯ

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.มัลลิกา	 ปัญญา	คะ	โป	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	 สถาบัน	สิ่ง	แวดล้อม	ไทย	

เป็น	วิทยากร	บรรยาย	หลักสูตร	ฝึก	อบรม	บุคลากร	ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม	ประจำ	โรงงาน	วัน	ที่	10	มิถุนายน	

2554

	 อาจารย์	ดร.พงษ์	ลัด	ดา	ปัญญา	จิร	วุฒิ	เข้า	ร่วม	ประชุม	โครงการ	นักศึกษา	ภาค	ฤดู	ร้อน	เด	ซี	

วัน	ที่	10	มิถุนายน	2554	ณ	อุทยาน	วิทยาศาสตร์	ประเทศไทย	ปทุมธานี

	 อาจารย	์ดร.บดนิทร	์ดำรง	ศกัดิ	์เขา้	รว่ม	ประชมุ	ชีแ้จง	กรอบ	การ	วจิยั	และ	ทำความ	เขา้ใจ	กบั	

การ	สง่	ขอ้	เสนอ	โครงการ	เพือ่	ขอรบั	ทนุ	สนบัสนนุ	การ	วจิยั	ดงั	กลา่ว	ตาม	ที	่สำนกังาน	คณะ	กรรมการ	วจิยั	

แห่ง	ชาติ(วช).ได้	ประกาศ	รับ	ข้อ	เสนอ	การ	วิจัย	ประจำ	ปี	2555		วัน	ที่	7	มิถุนายน	2554	ณ	โรงแรม	

มิ	รา	เคล	แก	รนด์	คอน	เวน	ชั่น	กรุงเทพฯ	

	 รอง	ศาสตราจารย	์ดร.พร	ทพิย	์ศร	ีแดง	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	กรรมการ	โครงการ	ฝกึ	อบรม	ดา้น	การ	

จัดการ	น้ำ	เสีย	เกษตรกรรม		(การ	ควบคุม	กำกับ	ดูแล	การ	จัดการ	น้ำ	เสีย	เกษตรกรรม)	ให้	แก่	สำนัก	

บริการ	วิชาการ	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ที่	ร่วม	กับ	กรม	ควบคุม	มลพิษ			

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ปทมุ	พร	เมอืง	พระ	เขา้	รว่ม	ประชมุ	ทาง	วชิาการ	เกีย่ว	กบั	งาน	วจิยั	

เรื่อง	International	Web-based	Educational	System	for	Understanding	of	the	River	

Environment	ณ	ประเทศ	ญี่ปุ่น	ระหว่าง	วัน	ที่	24	–	30	พฤษภาคม	2554	

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	พูล	ศักดิ์	 อิน	ทวี	 รอง	ศาสตราจารย์	จำนงค์	 ธำรง	มาศ															

รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ธนิต	ผิว	นิ่ม	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.ธงชัย	เต	โช	วิศาล		อาจารย์	สุ	มิตร์	

เขียว	วิชัย	อาจารย์	ดร.ศิริ	รัตน์	ชูส	กุล	เกรียง	อา	จาร	ย์	อรทัย	เขียว	พุ่ม		อาจารย์	ดร.ทัศน	วรรณ	

ศูนย์กลาง	อาจารย์	วัส	รา	รอด	เหตุ	ภัย	และ	นางสาว	สา	รัตน์	ล้วน	ดี	 	ศึกษา	ดู	งานการ	จัดการ	

เรียน	การ	สอน	ด้าน	นิติวิทยาศาสตร์	ณ	The	University	of	Hong	Kong	ประเทศ	สาธารณรัฐ	

ประชาชน	จีน	ระหว่าง	วัน	ที่	13	–	16	พฤษภาคม	2554

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย	์พูล	ศักดิ์	 อิน	ทวี	 	 ศึกษา	ดู	งาน	ด้าน	การ	จัดการ	ศึกษา	สำหรับ	ผู้						

ม	ีความ	สามารถ	พเิศษ	ทาง	ดา้น	วทิยาศาสตร	์และ	คณติศาสตร	์ระหวา่ง	วนั	ที	่8	–	12	พฤษภาคม	

2554	ณ	ประเทศ	สาธารณรัฐ	เกาหลีใต้

	 ศาสตราจารย์	 ดร.ฉวีวรรณ	 รัตน	ประเสริฐ	 ศึกษา	ดู	งาน	วิจัย	ทาง	คณิตศาสตร์													

ณ	University	of	Postsdam	ประเทศ	สหพันธ์	สาธารณรัฐ	เยอรมนี	ระหว่าง	วัน	ที่	19		เมษายน	

–	3	พฤษภาคม	2554

	 อาจารย์	 ดร.จิต	ติ	 รัก	บุตร	 	 ฝึก	อบรม	ใน	ลักษณะ	การ	ปฏิบัติ	การ	วิจัย	 ใน	สาขา	วิชา	

คณติศาสตร	์เรือ่ง	Algbraic	Properties	of	weakly	continuous	functions”		ณ		Department	

of	Mathematics,	Central	Michigan	University	มลรัฐ	Michigan	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา		

ระหว่าง	วัน	ที่	11	เมษายน	–	1	มิถุนายน	2554

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.รัชฎา	บุญ	เต็ม 

	 	 ได	้รบั	เชญิ	จาก	สถาบนั	สง่	เสรมิ	การ	สอน	วทิยาศาสตร	์และ	เทคโนโลย	ี(สสวท.)	เปน็	

วิทยากร	ให้การ	อบรม	เตรียม	ความ	พร้อม	วิชา	เคมี	ค่าย	เคมี	โอลิมปิก	วิชาการ	ครั้ง	ที่	3	ปี	2554	

ณ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ระหว่าง	วัน	ที่	23	พฤษภาคม	–	24	มิถุนายน	

2554

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	เสนอ	ผล	งาน	ทาง	วิชาการ	เรื่อง	Schiff	Base	Modified	Silica	for	

Meta	Ion	Adsorption	ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	1st		International	Symposium	on	Colloids	

and	Materials		ณ	ประเทศ	เนเธอร์แลนด์		ระหว่าง	วัน	ที่	7	–	14	พฤษภาคม	2554



science

กิจกรรมวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคคล

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.สุ	พรรณี	ฉาย	ะ	บุตร	เดิน	ทาง	ไป	ราชการ	ต่าง	ประเทศ	

เพื่อ	ดูแล	และ	ประสาน	งานการ	นำ	ผลิตภัณฑ์	 จำนวน	15	 ผลิตภัณฑ์	ไป	ร่วม	งาน	แสดง	

สินค้า		Hong	Kong	International	Gifts	and	House	ware	Fait		ณ	ประเทศ	ฮ่องกง	

ระหว่าง	วัน	ที่	26	เมษายน	2554	ถึง	วัน	ที่	1	พฤษภาคม	2554

	 อาจารย์	 ดร.กัมปนาท	 ธารา	ภูมิ	 	 ฝึก	อบรมการ	บริหาร	จัดการ	พิพิธภัณฑ์	

ด้าน	สัตว์	วิทยา	ณ	Museum	of	Natural	History,	The	Humboldt	University	Berlin	

ประเทศ	สหพันธ์	สาธารณรัฐ	เยอรมนี	ระหว่าง	วัน	ที่	5	–	24	พฤษภาคม	2554

	 อาจารย์	ดร.สม	เจ	ตน์	ชัย	ยะ		ฝึก	อบรม	ใน	ลักษณะ	การ	ปฏิบัติ	การ	วิจัย	สาขา	

คณิตศาสตร์	 ณ	 Department	 of	 Mathematics	 and	 Statistics,	 University	 of					

Jyvaskyla	ประเทศ	ฟินแลนด์	ระหว่าง	วัน	ที่	7	เมษายน	-	7	พฤษภาคม	2554

	 นาย	ภูว	เม	ศวร์	 สิงห์	ทอง	 เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	และ	เสนอ	ผล	งาน	วิชาการ	

เรื่อง	 Electronically	 Controllabel	 Filer	 Using	 CCCLLs	 and	 Its	 Application								

ใน	การ	ประชุม	วิชาการ	MIXDES	 2011	 Conference	ณ	 ประเทศ	โปร	แลนด์	 ระหว่าง							

วัน	ที่	16	–	18	มิถุนายน	2554	

	 อาจารย์	 ดร.มาลินี	 ชัย	ยะ	 	 ฝึก	อบรม	ใน	ลักษณะ	การ	ปฏิบัติ	การ	วิจัย	สาขา	

คณิตศาสตร์	ณ	Department	of	Mathematics	and	Statistics,	University	of	Jyvaskyla	

ระหว่าง	วัน	ที่	5	–	24	พฤษภาคม	2554

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.นภ	วรรณ	รตั	สขุ	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	คณะ	กรรมการ	ตดัสนิ	งาน	

วิจัย		โครงการ	ยุวชน	ไทย	ร่วมใจ	รักษ์	น้ำ	ใน	ปี	2554	หัวข้อ	นวัตกรรม	อนุรักษ์	น้ำ	ใน	ชุมชน	

อย่าง	ยั่งยืน	ณ	สถาบัน	ส่ง	เสริม	การ	สอน	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	(สสวท.)

	 นาย	นพ	ดล	 ชุม	ชอบ	 ฝึก	อบรม	ใน	ลักษณะ	การ	ปฏิบัติ	การ	วิจัย	 สาขา	วิชา	

คณิตศาสตร์	ณ	The	University	of	Liverpool	ประเทศ	สห	ราช	อาณาจักร	ระหว่าง	วัน	ที่	

19	มิถุนายน	–	29	กรกฎาคม	2554

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 กำหนด	วัน	รับ	การ	ประเมิน	

คุณภาพ	การ	ศึกษา	ภายใน	ระดับ	ภาค	วิชา	และ	สำนักงาน	เลขานุการ	ประจำ	ปี	การ	

ศึกษา	2553	ณ	ห้อง	4320-4321	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4	คณะ	วิทยาศาสตร์	

กำหนดการ	ประเมิน	คุณภาพ	ดังนี้

	 	 วัน	จันทร์	ที่	 13	มิถุนายน	2554	ภาค	วิชา	สถิติ	 จุล	ชีววิทยา	 และ	

สำนักงาน	เลขา	นุ	การฯ	

	 	 อังคาร	ที่	14	มิถุนายน	2554		ภาค	วิชา	ภาค	วิชา	เคมี	ชีววิทยา	และ	

วิทยาศาสตร์	สิ่ง	แวดล้อม

	 	 วัน	พฤหัสบดี	ที่	16	มิถุนายน	2554		ภาค	วิชา	คณิตศาสตร์	ฟิสิกส์	

และ	คอมพิวเตอร์

	 คณะวิทยาศาสตร์	 จัดพิธีไหว้ครู	 ประจำปีการศึกษา	 2554		

วันพฤหัสบดีที่	16	มิถุนายน		2554	พิธีไหว้ครู	 เวลา	09.00	น.	และ

มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี	 ในเวลา	10.00	น.	ณ	ห้อง	5406	

อาคารวิทยาศาสตร์	4	คณะวิทยาศาสตร์

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.จรุง	แสง	ลัก	ษณ	บุญส่ง	คณบดี	คณะ	วิทยาศาสตร์	

ให้การ	ต้อนรับคณาจารย์	จาก	โรง	เรียน	จุฬา	ภ	รณ	ราช	วิทยาลัย	 เพชรบุรี	 หารือ	

เรือ่ง	ขอ	ความ	อนเุคราะห	์เปน็	มหาวทิยาลยั	พี	่เลีย้ง	สง่	เสรมิ	วจิยั	ทาง	วทิยาศาสตร	์

ของ	นักเรียน	 สนับสนุน	อนุญาต	ให้	นักเรียน	ใช้	อุปกรณ์	เครื่อง	มือ	ปฏิบัติ	การ	

วิทยาศาสตร์	ห้อง	ปฏิบัติ	การ	วิจัย	และ	ห้อง	สมุด	วัน	ที่	16	มิถุนายน	2554			

ณ	ห้อง	1135	อาคาร	วิทยาศาสตร์	1	คณะ	วิทยาศาสตร์	



	 บน	ลาน	หินทราย	สี	ดำ	ทะมึน	เป็น	คลื่น	หลุม	กลุ่ม	นัก	ท่อง	เที่ยว	ทยอย	เดิน	ฝ่า	

แดด	เที่ยง	วัน	มา	เก็บ	ภาพ	เป็น	ที่	ระลึก	กับ	ป้าย	หิน	ที่	ตั้ง	ตระหง่าน	อยู่	ริม	ผา	 “ผา	แต้ม	

U-BON	THAILAND,	The	prehistorical	painting	clift”	ใน	อดีต	ที่	เคย	ได้	ชื่อ	ว่า	เป็น	

ภูผา	แห่ง	ความ	ตาย	 มี	เรื่อง	เล่า	กัน	ว่า	 หาก	ผู้	ใด	ล่วง	ล้ำ	เข้าไป	ก็	จะ	ถูก	เวทมนตร์	แห่ง	

อำนาจ	ลกึลบั	จน	ม	ีอนั	ตอ้ง	เจบ็	ไข	้ได	้ปว่ย	หรอื	ถงึแก	่ชวีติ	แต	่หลงั	จาก	การ	สำรวจ	ศกึษา	

และ	ประกาศ	จดั	ตัง้	เปน็	อทุยาน	แหง่	ชาต	ิผา	แต้	มอ.โขงเจยีม	จ.อบุลราชธานี	เรือ่ง	ราว	

เหล่า	นั้น	ก็	ดู	จะ	กลืน	หาย	ไป	กับ	ฝูง	ชน	ที่	หลั่ง	ไหล	เข้า	มา

	 เส้น	ทาง	พา	เดิน	ลัด	เลาะ	ไป	ตาม	หน้าผา	ที่	ทุก	วัน	นี้	เท	ด้วย	คอนกรีต	เดิน	ได้	

อย่าง	สะดวก	สบาย	 ตลอด	ระยะ	ทาง	 1	 กิโล	เมตร	กว่าๆ	 ภาพ	เขียน	สี	ที่	มีอายุ	ก่อน	

ประวัติศาสตร์	3,000-4,000	ปี	เหล่า	นี้	ปรากฏ	บน	ผนัง	ผา	แบ่ง	เป็น	ช่วงๆ	ได้	สี่	กลุ่ม	

ทุก	ครั้ง	ที่	ยืน	ดู	ก็	มัก	จะ	รู้สึก	ตื่น	เต้น	ที่	ได้	มา	เห็น	สถาน	ที่	จริง	สัก	ที	 เรื่อง	ราว	ใน	อดีต	ถูก	

เล่า	ผ่าน	ภาพ	เขียน	สี	แดงน้ำ	หมาก	อยู่	เบื้อง	หน้า	 ทั้ง	ผู้คน	 ฝูง	ปลา	 ช้าง	 แม่น้ำ	 และ	

เครือ่ง	มอื	หากนิ	ลว้น	แต	่สะทอ้น	บอก	วถิ	ีของ	ผูค้น	ใน	แถบ	ถิน่	นี	้ที	่ด	ูจะ	ผกูพนั	กบั	แมน่ำ้	

โข	งอ	ย่าง	แน้นแฟ้	นมา	ตั้งแต่	ครั้ง	ก่อน

	 ท่ามกลาง	ผืน	ป่า	ที่	กำลัง	ผลัด	เปลี่ยน	สี	ใบ	ต้อนรับ	ฤดู	หนาว	ที่	จะ	มา	ถึง							

ความ	งาม	เล็กๆ	ระหว่าง	ทาง	ของ	ดอกไม้	ที่	ผลิ	บาน	บน	ลาน	หินทราย	ใน	ช่วง	ปลาย	ฝน	

เช่น	นี้	ก็	พอ	จะ	ช่วย	คลาย	ความ	เหน็ดเหนื่อย	จาก	การ	เดิน	เลาะ	เหลี่ยม	ผา	ลง	ไป	ได้	บ้าง	

ช่วง	นี้	ของ	ทุก	ปี	ลาน	หิน	สี	ดำ	ที่	ชื้น	แฉะ	ไป	ด้วย	น้ำ	เมื่อ	คราว	ฝน	ตก	มัก	จะ	ถูก	แต่ง	แต้ม				

ให	้สวย	สะพรัง่	ไป	ดว้ย	ส	ีมว่ง	เหลอืง	ขาว	แกม	ดว้ย	สชีมพ	ูออ่นข	อง	ดอกไม	้ปา่	ตน้	เลก็ๆ	

โดย	มี	นางเอก	ของ	งาน	คือ	 ดุสิตา(หญ้า	ข้าว	ก่ำ	น้อย)ดอก	สีน้ำเงิน	แกม	ม่วง	 มณี	เท	วา		

(กระดมุ	เงนิ)ดอก	กลมๆ	ส	ีขาว	นวล	สรอ้ย	ส	ุวรรณ	า(ดอก	หญา้	ส	ีทอง)ดอก	ส	ีเหลอืง	สด	

ส	รัส	จันทร(หญ้า	หนวด	เสือ)และ	ทิพ	เกสร(หญ้า	ฝอย	เล็ก)ซึ่ง	ชื่อ	อัน	ไพเราะ	เหล่า	นี้						

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

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

อริ	ส	รา	จุล	กิจ	วัฒน์		SC	32

	 เม่ือ	วัน	ท่ี	 4	 กรกฎาคม	 2554	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์กัลยา	 ศรี	พุทธ	ชาติ	 รอง	คณบดี													

ฝ่าย	จัดการ	ศึกษา	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 เป็น	ประธาน	ใน	พิธีเปิด	นิทรรศการ		

วาด	วิทย์	2	ณ	ห้อง	โถง	ช้ัน	1	หอ	สมุด	กลาง	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์

	 ภาพ	วาด	ที	่ได	้คดั	เลอืก	มา	จดั	แสดง	ครัง้	นี	้เปน็	ผล	งาน	ภาพ	วาด	ทาง	ชวีวทิยา	ของ	นกัศกึษา	

คณะ	วิทยาศาสตร์	ที่	ลง	ทะเบียน	เรียน	วิชาการ	วาด	ภาพ	ทาง	ชีววิทยา	(512	171	&	512	172)	

ใน	ปี	การ	ศึกษา	2553	นอกจาก	นี้	อา	จาร	ย์	ธัญ	ญ	ลักษณ์	สุ	นท	รมัฎฐ์	นัก	วาด	ภาพ	ทาง	ชีววิทยา	

ซึ่ง	เป็น	อาจารย์	พิเศษ	ใน	วิชา	นี้	 ให้	เกียรติ	นำ	ภาพ	วาด	สี	ไม้	 5	 ภาพ	 ร่วม	แสดง	กับ	ลูก	ศิษย์	ใน	

นิทรรศการ	นี้	ด้วย	 นิทรรศการ	วาด	วิทย์	 2	 จัด	แสดง	ให้	ผู้	สนใจ	เข้า	ชม	ระหว่าง	วัน	ที่	 4	 -	 31	

กรกฎาคม	2554

ได้	รับ	การ	พระราชทาน	นาม	จาก	สมเด็จ	พระนาง	เจ้า	สิ	ริกิ	ติ์	พระบรม	ราชินีนาถ					

เมื่อ	คราว	เสด็จ	ไป	ทอด	พระเนตร	ณ	 อุทยาน	แห่ง	ชาติ	ผา	แต้ม	เมื่อ	ปี	พุทธศักราช	

2542		นอกจาก	5	ดาว	ดัง	แห่ง	ลาน	หิน	แล้ว	ดอกไม้	สีชมพู	สด	ที่	รูป	ลักษณ์	คล้าย	

ดอก	ชบา	อย่าง	ดอก	แก้ม	อ้น	หรือ	ขี้อ้น	ก็	บาน	อวด	สีสัน	แข่ง	กัน	อย่าง	ไม่	ลดละ

	 คงจะ	จรงิ	ที	่ผูค้น	ใน	อดตี	กลา่ว	กนั	วา่	ภผูา	และ	ผนื	ปา่	รมิ	นำ้	โขง	แหง่	นี	้ม	ีเวทย	์

มนตร์	ลึกลับ	หาก	แต่	เวลา	นี้	มนตร์	คาถา	เหล่า	นั้น	กลับ	ถูก	ร่าย	ออก	มา	เพื่อ	ให้	ผู้คน	

ต่าง	พา	กัน	หลงใหล	ไป	กับ	ความ	งาม	เสีย	มากกว่า	ที่	จะ	ทำให้	ใคร	ต้อง	ถึงแก่	ชีวิต

ที่มา	ของ	ข้อมูล	และ	ภาพ	ประกอบ
http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=19&lg=1

http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=21183

http://www.weekendhobby.com/camp/webboard/question.asp?id=5529

ดูภาพบนผาชมผกาบนลานหิน


