ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2554

จากคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับภาควิชา และระดับ
คณะฯ มาอย่างต่อเนื่อง  สำหรับปีการศึกษา 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ได้มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งต ัวบ ่งชี้ที่ใช้ว ัด ความสำเร็จมกี ารปรับ
เปลี่ยนไปจากปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้มีการพัฒนาปรับแผนยุทธศาสตร์ และเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการประเมินดังกล่าวมาตลอดปี และได้มีการตรวจประเมินคุณภาพระดับภาควิชาในระหว่าง
วันที่ 13-16 มิถุนายน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกษร   จันทร์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยน านาชาติ เป็นป ระธานคณะกรรมการประเมินในระดับภ าควชิ า โดยมคี ณาจารย์ และบคุ ลากร
ของคณะฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ร่วมเป็น             
คณะกรรมการ สำหรับการประเมินคุณภาพระดับคณะฯ ในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน โดย      
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ คือ รองศาสตราจารย์กัลณกา  สาธิตธาดารองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปน่ิ   พรหมสทุ ธิรกั ษ์ คณบดีคณะอกั ษรศาสตร์
และอาจารย์ธนาทร  เจียรกุล คณะมัณฑนศิลป์ คณะฯ ขอขอบคุณส ำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงก ารปฏิบตั งิ านให้ม ปี ระสิทธิภาพยงิ่ ข นึ้ ขอบคุณค ณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า
และผใู้ช้บัณฑิต ที่มีส่วนทำให้ก ารประเมินคุณภาพการศึกษาสำเร็จล ุล่วงด้วยดี
คณะวทิ ยาศาสตร์ ได้ม โี อกาสตอ้ นรับค ณาจารย์จ ากโรงเรียนจฬุ าภร ณราชวทิ ยาลัย เพชรบุรี
เพือ่ ร ว่ มหารือเกีย่ วกบั ค วามความรว่ มมอื ท างวชิ าการ สำหรับก ารพฒ
ั นาดา้ นทรัพยากรบคุ คล และสง่ 
เสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่จะดำเนินง านร่วมกันต่อไป
ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ให้ท ุนอุดหนุนก ารวิจัยประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ
2554 เพิ่มอีก 11 โครงการ เป็น   ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จำนวน 3 โครงการ โดยอาจารย์ ดร.ชีวติ า สุวรรณชวลิต  อาจารย์ ดร.สุมามาลย์  บันเทิง
และ อาจารย์ ดร.ทิวดี มุสันเทียะ ทุนอุดหนุนก ารวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยต ีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
จำนวน 4 โครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบส กุล อยูย่ นื ยง  อาจารย์ฉ นั ทนา วัยน พิ ฐิ พ งษ์  อาจารย์
ดร.นันทนติ ย์ วานชิ าชวี ะ รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรยี ์ ศรีพงศ์พนั ธุ  
์ และ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี     
จงเสรีจติ ต์  ทุนอดุ หนุนการวจิ ยั เพือ่ พฒ
ั นาการเรียนการสอน จำนวน 3 โครงการ โดย  อาจารยเ์ สฐลทั ธ์  
รอดเหตุภยั   อาจารย ์ ดร.วัสร า  รอดเหตุภยั นายเดชา  สุขมา นายประกวด หงษาชาติ และ นายภวู เมศวร์  
สิงห์ทอง และเป็นทุนสนับสนุนการเขียนตำรา จำนวน 1 โครงการ โดยอาจารย์ ดร.พรทรัพย์              
พรสวัสดิ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนทุกท ่านด้วย

คณาจารย์สร้างชื่อเสียง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี

ร องศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ   ภาควชิ า
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร  ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศประเภท Oral Presentation (ชมเชย) การ
ประชุมอ นุกรมวธิ านและซสิ เทมาตคิ ส์ในประเทศไทย ครัง้ ท ี่
1 ในการเสนอผลงานวิจัยทางด้านสัตว์ ระหว่างวันท ี่ 2 –
4 พฤษภาคม 2554 ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรนาถ สุน ทรว ฒ
ั น์ อาจารย์
กนกอร ระย้านิล และนางสาวจิรนันท์ ฉัตรสูงเนิน ที่ได้รับ
รางวัลใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดี ในการนำเสนอผล
งานภาคโปสเตอร์ สาขาอื่น ๆ เรื่อง ความสามารถในการ
ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของแมงกิเฟอรินจากใบมะม่วง          
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 The 10th
National Horticultural Congress 2011 ระหว่างวันที่
18 – 20 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน
2554  โดยคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์กัลณกา  สาธิตธาดา  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ ้าหลวง ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีป ิ่น  พรหมสุทธิรักษ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
3. อาจารยธ์ นาทร  เจียรกุล คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
4. นางสาวสาวิตตรี  ศิลประเสริฐ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการและเลขานุการ

ข่าววิจัย

scien

3.การประเมินผลสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสแห่ง
คณะวิทยาศาสตร์
   ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและอนุมัติให้ทุน
หนึ
ง
่
ใ

น
ป
ระเทศไทย:
กรณีศ กึ ษา โรงเรียนหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) อำเภอกำแพงแสน จังหวัด
อุดหนุนการวิจัยประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2554 เพิ่มเติม ดังนี้
นครปฐม”
โดย
รอง
ศ
าสตราจารย์ ดร.กัณฑรีย์ ศรีพ งศ์พันธุ์ และ นางสาวกาญจน์  ศรีสวัสดิ์
ทุนอ ดุ หนุนก ารวจิ ยั ส ำหรับอ าจารย์ห ลังส ำเร็จก ารศกึ ษาระดับป ริญญาเอกจากกองทุน
(โรงเรี
ย
น
ห
นอง
โ
พธิ
์
(ศิ
ลปวิทยาคม)) วงเงินทุนสนับสนุน ไม่เกิน 170,000 บาทระยะเวลา
ส่งเสริมแ ละพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ วงเงินทุนส นับสนุน ไม่เกิน 144,000 บาท จำนวน 3 ทุน
ดำเนิ
น

ก
าร
ว
จ
ิ
ย
ั
1
ปี
ตั
ง
้
แต่ 2 พฤษภาคม 2554 – 1 พฤษภาคม 2555
ได้แก่
4.การ
โ
คลน
ยีนควบคุมการสร้างโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงจาก Bacillus sphaericus
1.การสงั เคราะห์ว าเนเดียมและซลั เฟอร์โคโด๊ปไททาเนียมไดออกไซด์โฟโตคะตะลสิ ต์”
และ
Bacillus
thuringiensis
เข้าไปใน Enterobacteramnigenus” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โดย อาจารย์ ดร.ชีว ติ า สุวรรณชวลิต ระยะเวลาดำเนินก ารวจิ ยั 1 ปี ตัง้ แต่ 2 พฤษภาคม 2554 – 1
ดร.บุ
ญ

ศ
รี
  
จง
เ
สรี
จ

ต
ิ
ต์
และ
ดร.บุ
ญเฮียง พรมดอนกอย (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
พฤษภาคม 2555
ชี
ว
ภาพ
แ
ห่
ง
ช

าติ
)
วงเงิ
น
ท

น
ุ
ส

นั
บ
สนุ
น
ไม่เกิน 170,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
2.การศึกษาความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตในแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย” โดย
ตั
ง
้
แต่
1
มิ
ถ
น
ุ
ายน
2554
–
31
พฤษภาคม
2555
อาจารย์ ดร.สุม ามาลย์  บรรเทิง ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2554 – 1
ทุ
น
อ

ด
ุ
หนุ
น
ก

าร
ว
จ
ิ
ย
ั
เ

พื
อ
่
พ

ฒ
ั
นาการ
เรียนการสอนจากกองทุนส ง่ เสริมแ ละพฒ
ั นา
พฤษภาคม 2555
คณะ
ว
ท
ิ
ยาศาสตร์
วงเงิ
น
ท

น
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ส

นั
บ
สนุ
น
ไม่

เ
กิ
น
50,000
บาท
จำนวน
3
ทุ
น
ได้
แ
ก่
3.เซมิกรุปย่อยสูงสุดของฟูลทรานฟอร์เมชันเซมิกรุปแบบนับได้แบบไม่จำกัด” โดย
1.การพัฒนาเครื่องทดสอบแรงดึงขนาด 50 kN” โดย นายเดชา   สุขมา,        
อาจารย์ ดร.ทิวด ี มุสันเทียะ ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2554 – 14
นาย
เ
อกสิ
ท
ธิ
์
ชนิ
นทรภูมิ (คณะศึกษาศาสตร์), นายประกวด  หงษาชาติ และ นายภูวเมศวร์          
มิถุนายน 2555
สิ
ง
ห์

ท
อง
ระยะ
เ
วลา
ดำเนินการวจิ ยั 1 ปี ตัง้ แต่ 2 พฤษภาคม 2554 – 1 พฤษภาคม 2555
ทุนอ ดุ หนุนก ารวจิ ยั เพือ่ ผ ลิตผลงานวจิ ยั ต พ
ี มิ พ์ในวารสารวชิ าการจากกองทุนส ง่ เสริม
2.การ
พัฒนาเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบควบคุมกระแสขนาด 10 แอมป์
และพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ทุน ได้แก่
โดย
นาย
ป
ระกวด  หงษา
ชาติ, นายเอกสิทธิ์  ชนินทรภูมิ (คณะศึกษาศาสตร์) และนายเดชา  
1.ปัญหายอ้ นกลับใน 2 มิติ ของสภาพตา้ นทานแมกนโิ ทเมตริก”โดย รองศาสตราจารย์
สุ
ข
ม

า
ระยะ
เ
วลา
ด
ำเนิ
น

ก
าร
วิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2554 – 1 พฤษภาคม 2555
ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง วงเงินทุนสนับสนุน ไม่เกิน 162,000 บาท ระยะเวลาดำเนินก ารวิจัย 1 ปี
3.การ
พ
ฒ
ั
นา
ร
ะบบบริหารจดั ก ารเวบไซต์เพือ่ ก ารสนับสนุนก ารเรียนการสอนใน
ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2554 – 1 พฤษภาคม 2555
แบบ
อ
อนไลน์
”
โดย
อา
จ
าร
ย
เ์สฐลัทธ์  รอดเหตุภ ัย และ อาจารย์ ดร.วัสรา  รอดเหตุภ ัย ระยะ
2.ปัญหาย้อนกลับใน 2 มิติ ของสภาพต้านทานแมกนิโทเมตริก  การใช้อนุพันธ์ของ
เวลา
ด
ำเนิ
น
ก

าร
ว
จ
ิ
ย
ั
1
ปี
ตั
ง
้
แต่ 15 มิถุนายน 2554 – 14 มิถุนายน 2555
สารประกอบไดฟนี ิลมาลีอิก แอนไฮดรายด์ เพื่อตรวจวัดไอออนโลหะปรอทในรูปแบบสารละลาย”
ทุ
น

ส
นั
บ
สนุ
น

ก
าร
เขียนตำราจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
โดย อาจารย์ฉนั ทนา วัยนพิ ฐิ พงษ์ และ อาจารย์ ดร.นันทนติ ย์ วานชิ าชวี ะ วงเงินทนุ สนับสนุน  ไม่เกิน
วงเงิ
น

ท
น
ุ
ส

นั
บ
สนุ
น
ไม่

เ
กิ
น
50,000
บาท จำนวน 1 ทุน ได้แก่
136,000 บาท ระยะเวลาดำเนินก ารวจิ ยั 1 ปี ตัง้ แต่ 2 พฤษภาคม 2554 –1 พฤษภาคม 2555
ตำราเรื่อง “การวิเคราะห์เชิงตัวเลข”โดย อาจารย์ ดร.พรทรัพย์  พรสวัสดิ์

ข่าวบุคคล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแ สง ลักษ ณบุญส่ง
เข้าร่วมประชุมและหารือก ับ 3 มหาวิทยาลัยชั้น คือ Birmingham City University,
Oxford Brookes University และ Nortumbria (Newcastle) University เพื่อสร้างและขยาย     
เครือข า่ ยทางการศกึ ษาระดับป ริญญาตรีแ ละระดับป ริญญาโท ณ ประเทศ สหราชอาณาจักร ระหว่าง
วันที่ 14 – 21 พฤษภาคม 2554
ได้ รั บ เ ชิ ญ เ ป็ น ป ระธานค ณะก รรมการป ระเมิ น คุ ณ ภาพก ารศึ ก ษาภ ายใน                        
คณะวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหวั เฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันท่ี 24 มิถนุ ายน 2554
ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของโครงการฝึกอบรมด้านการจัดการน้ำเสียเกษตรกรรม  
(การควบคุม กำกับ ดูแล การจัดการน้ำเสียเกษตรกรรม) ให้แก่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ   
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส แซ่ด่าน  เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ตัวอย่าง มคอ.2-7
สาขาฟิสิกส์  วันท ี่ 18 มิถุนายน 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.นฤมล เผือกขาว เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลแ ละขั้นตอนการดำเนินการ
ในการจดั ท ำ มคอ.1 ต่อท ปี่ ระชุมค ณะอนุกรรมการดา้ นมาตรฐานการอดุ มศึกษา วันท ี่ 13 มิถนุ ายน
2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ปัญญาคะโป ได้รับเชิญจาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน วันท ี่ 10 มิถุนายน
2554
อาจารย์ ดร.พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ เข้าร่วมประชุมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
อาจารย์ ดร.บดินทร์ ดำรงศกั ดิ์ เข้าร ว่ มประชุมช แี้ จงกรอบการวจิ ยั แ ละทำความเข้าใจกบั 
การสง่ ข อ้ เสนอโครงการเพือ่ ข อรับท นุ ส นับสนุนก ารวจิ ยั ด งั ก ล่าว ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวจิ ยั 
แห่งชาติ(วช).ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยป ระจำปี 2555  วันที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรม
มิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทพิ ย์ ศรีแ ดง ได้ร บั เชิญเป็นก รรมการโครงการฝกึ อ บรมดา้ นการ
จัดการน้ำเสียเกษตรกรรม  (การควบคุม กำกับ ดูแล การจัดการน้ำเสียเกษตรกรรม) ให้แ ก่สำนัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร ที่ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ   

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ป ทุมพ
 ร เมืองพระ เข้าร ว่ มประชุมท างวชิ าการเกีย่ วกบั ง านวจิ ยั 
เรื่อง International Web-based Educational System for Understanding of the River
Environment ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2554
ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์ พู ล ศั ก ดิ์ อิ น ท วี รองศ าสตราจารย์ จ ำนงค์ ธำรงม าศ               
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล  อาจารย์สุมิตร์
เขียววิชัย อาจารย์ ดร.ศิรริ ัตน์ ชูสกุลเกรียง อาจารย์อรทัย เขียวพุ่ม  อาจารย์ ดร.ทัศนวรรณ
ศูนย์กลาง อาจารย์ว ัสรา รอดเหตุภัย และ นางสาวสารัตน์ล้วนดี ศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนการสอนด้านนิติวิทยาศาสตร์ ณ The University of Hong Kong ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ อินทวี   ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้     
มีค วามสามารถพเิ ศษทางดา้ นวทิ ยาศาสตร์แ ละคณิตศาสตร์ ระหว่างวนั ท ี่ 8 – 12 พฤษภาคม
2554 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ ศึกษาดูงานวิจัยทางคณิตศาสตร์             
ณ University of Postsdam ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 19  เมษายน
– 3 พฤษภาคม 2554
อาจารย์ ดร.จิตติ รักบุตร   ฝึกอบรมในลักษณะการปฏิบัติการวิจัย ในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง Algbraic Properties of weakly continuous functions”  ณ  Department
of Mathematics, Central Michigan University มลรัฐ Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 1 มิถุนายน 2554
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม
ได้ร บั เชิญจ ากสถาบันส ง่ เสริมก ารสอนวทิ ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) เป็น
วิทยากรให้การอบรมเตรียมความพร้อมวิชาเคมี ค่ายเคมีโอลิมปิกวิชาการครั้งที่ 3 ปี 2554
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน
2554
เข้าร ่วมประชุมเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Schiff Base Modified Silica for
Meta Ion Adsorption ในการประชุมว ิชาการ 1st  International Symposium on Colloids
and Materials  ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์  ระหว่างวันที่ 7 – 14 พฤษภาคม 2554

nce
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร เดินทางไปราชการต่างประเทศ
เพื่อดูแลและประสานงานการนำผลิตภัณฑ์ จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ไปร่วมงานแสดง
สินค้า  Hong Kong International Gifts and House ware Fait  ณ ประเทศฮ่องกง
ระหว่างวันท ี่ 26 เมษายน 2554 ถึงวันท ี่ 1 พฤษภาคม 2554
อาจารย์ ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ   ฝึกอบรมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
ด้านสัตว์วิทยา ณ Museum of Natural History, The Humboldt University Berlin
ประเทศสหพันธ์ส าธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันท ี่ 5 – 24 พฤษภาคม 2554
อาจารย์ ดร.สมเจตน์ ชัยย ะ  ฝึกอบรมในลักษณะการปฏิบัติการวิจัยสาขา
คณิตศาสตร์ ณ Department of Mathematics and Statistics, University of     
Jyvaskyla ประเทศฟินแลนด์ ระหว่างวันท ี่ 7 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2554
นายภูวเมศวร์ สิงห์ทอง เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ
เรื่อง Electronically Controllabel Filer Using CCCLLs and Its Application        

ในการประชุมวิชาการ MIXDES 2011 Conference ณ ประเทศโปรแลนด์ ระหว่าง      
วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2554
อาจารย์ ดร.มาลินี ชัยยะ   ฝึกอบรมในลักษณะการปฏิบัติการวิจัยสาขา
คณิตศาสตร์ ณ Department of Mathematics and Statistics, University of Jyvaskyla
ระหว่างวันที่ 5 – 24 พฤษภาคม 2554
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ รัตส ขุ ได้ร บั เชิญเป็นค ณะกรรมการตดั สินง าน
วิจัย  โครงการยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น ้ำ ในปี 2554 หัวข้อ นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำในชุมชน
อย่างยั่งยืน ณ สถาบันส่งเสริมก ารสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
นายน พด ล ชุ ม ช อบ ฝึกอบรมในลักษณะการปฏิบัติ การวิ จั ย สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ ณ The University of Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่
19 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2554

กิจกรรมวิทยาศาสตร์
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

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดวันรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาและสำนักงานเลขานุการ ประจำปีการ
ศึกษา 2553 ณ ห้อง 4320-4321 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์
กำหนดการประเมินค ุณภาพ ดังนี้
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554 ภาควิชาสถิติ จุลชีววิทยา และ
สำนักงานเลขานุการฯ
อังคารที่ 14 มิถุนายน 2554  ภาควิชาภาควิชาเคมี ชีววิทยา และ
วิทยาศาสตร์ส ิ่งแ วดล้อม
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554  ภาควิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
และคอมพิวเตอร์

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแ สง ลักษ ณบญ
ุ ส่ง คณบดีค ณะวทิ ยาศาสตร์
ให้การต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี หารือ
เรือ่ งขอความอนุเคราะห์ เป็นม หาวิทยาลัยพ เี่ ลีย้ งสง่ เสริมว จิ ยั ท างวทิ ยาศาสตร์
ของนักเรียน สนับสนุนอนุญาตให้นักเรียนใช้อุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิจัย และห้องสมุด วันที่ 16 มิถุนายน 2554   
ณ ห้อง 1135 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ศรีพุทธชาติ รองคณบดี             
ฝ่ายจดั การศกึ ษา คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร เป็นประธานในพธิ เี ปิดนทิ รรศการ  
วาดวทิ ย์ 2 ณ ห้องโถง ชัน้ 1 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศลิ ปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนั ทร์
ภาพวาดทไี่ ด้ค ดั เลือกมาจดั แ สดงครัง้ น ี้ เป็นผ ลงานภาพวาดทางชวี วิทยา ของนกั ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการวาดภาพทางชีววิทยา (512 171 & 512 172)
ในปีการศึกษา 2553 นอกจากนี้ อาจารยธ์ ัญญลักษณ์ สุนทรมัฎฐ์ นักวาดภาพทางชีววิทยา
ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษในวิชานี้ ให้เกียรตินำภาพวาดสีไม้ 5 ภาพ ร่วมแสดงกับลูกศิษย์ใน
นิทรรศการนี้ด้วย นิทรรศการวาดวิทย์ 2 จัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่ 4 - 31
กรกฎาคม 2554

ดู ภ าพบ นผ า ชมผ กาบ นล านห ิ น
บนลานหินทรายสีดำทะมึนเป็นค ลื่นหลุม กลุ่มนักท่องเที่ยวทยอยเดินฝ่า
แดดเที่ยงวันมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับป้ายหินที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมผา “ผาแต้ม
U-BON THAILAND, The prehistorical painting clift” ในอดีตที่เคยได้ชื่อว่าเป็น
ภูผาแห่งความตาย มีเรื่องเล่ากันว่า หากผู้ใดล่วงล้ำเข้าไปก็จะถูกเวทมนตร์แห่ง
อำนาจลกึ ลับจ นมอี นั ต อ้ งเจ็บไข้ได้ป ว่ ยหรือถ งึ แก่ช วี ติ แต่ห ลังจ ากการสำรวจศกึ ษา
และประกาศจดั ต งั้ เป็นอ ทุ ยานแห่งช าติผ าแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เรือ่ งราว
เหล่านั้นก็ดจู ะกลืนหายไปกับฝูงชนที่หลั่งไหลเข้าม า
เส้นทางพาเดินลัดเลาะไปตามหน้าผาที่ทุกวันนี้เทด้วยคอนกรีตเดินได้
อย่างสะดวกสบาย ตลอดระยะทาง 1 กิโลเมตรกว่าๆ ภาพเขียนสีที่มีอายุก่อน
ประวัติศาสตร์ 3,000-4,000 ปี เหล่าน ี้ปรากฏบนผนังผาแบ่งเป็นช่วงๆได้สี่กลุ่ม
ทุกครั้งที่ยืนดูก็มักจะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาเห็นสถานที่จริงสักที เรื่องราวในอดีตถูก
เล่าผ่านภาพเขียนสีแดงน้ำหมากอยู่เบื้องหน้า ทั้งผู้คน ฝูงปลา ช้าง แม่น้ำ และ
เครือ่ งมอื ห ากิน ล้วนแต่ส ะท้อนบอกวถิ ขี องผคู้ นในแถบถนิ่ น ที้ ดี่ จู ะผกู พันก บั แ ม่นำ้ 
โขงอย่างแน้นแฟ้นมาตั้งแต่ค รั้งก่อน

ท่ามกลางผืนป่าที่ก ำลั งผ ลั ด เปลี่ ย นสีใ บต้ อ นรั บฤ ดู ห นาวที่ จ ะม าถึ ง       
ความงามเล็กๆระหว่างทางของดอกไม้ที่ผลิบานบนลานหินทรายในช่วงปลายฝน
เช่นนี้ก็พอจะช่วยคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินเลาะเหลี่ยมผาลงไปได้บ้าง
ช่วงนี้ของทุกปีลานหินสีดำที่ชื้นแฉะไปด้วยน้ำเมื่อคราวฝนตกมักจะถูกแต่งแต้ม    
ให้ส วยสะพรัง่ ไปดว้ ยสมี ว่ ง เหลือง ขาว แกมดว้ ยสชี มพูอ อ่ นของดอกไม้ป า่ ต น้ เล็กๆ
โดยมีนางเอกของงานคอื ดุสติ า(หญ้าขา้ วกำ่ นอ้ ย)ดอกสนี ำ้ เงินแกมมว่ ง มณีเทวา  
(กระดุมเงิน)ดอกกลมๆสขี าวนวล สร้อยสวุ รรณา(ดอกหญ้าส ที อง)ดอกสเี หลืองสด
สรัสจันทร(หญ้าหนวดเสือ)และทิพเกสร(หญ้าฝอยเล็ก)ซึ่งชื่ออันไพเราะเหล่านี้     
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ได้รับการพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ     
เมื่อคราวเสด็จไปทอดพระเนตร ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้มเมื่อปีพุทธศักราช
2542  นอกจาก 5 ดาวดังแห่งลานหินแล้ว ดอกไม้ส ีชมพูสดที่รูปลักษณ์คล้าย
ดอกชบาอย่างดอกแก้มอ้นหรือขี้อ้นกบ็ านอวดสีสันแ ข่งกันอย่างไม่ลดละ
คงจะจริงท ผี่ คู้ นในอดีตก ล่าวกนั ว า่ ภ ผู าและผนื ป า่ ร มิ น ำ้ โขงแห่งน มี้ เี วทย์
มนตร์ลึกลับหากแต่เวลานี้มนตร์คาถาเหล่านั้นกลับถูกร่ายออกมาเพื่อให้ผู้คน
ต่างพากันหลงใหลไปกับความงามเสียม ากกว่าที่จะทำให้ใครต้องถึงแก่ชีวิต

ที่มาของข้อมูลและภาพประกอบ
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
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