ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2554

จากคณบดี
ถึงช ว่ งเวลาของการเปิดภ าคการศกึ ษาฤดูร อ้ นแล้ว กิจกรรมการเรียนการสอนกด็ ำเนินค วบคูไ่ ปกบั ก จิ กรรมตา่ งๆ ของคณะฯ อีกเช่น
เคย สำหรับงานด้านบริการวิชาการ มีค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 โดยนักเรียน 100 คนจากโรงเรียนต่างๆ ของภูมิภาคตะวันตกมาเข้า
ค่ายซึ่งจะมกี ารสอบคัดเลือกนักเรียนผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 6 คนแรกของสาขาวิชา เพื่อเข้าอบรมค่าย 3 ต่อไป นอกจากอบรมนักเรียนแล้ว เรา
ก็ม โี ครงการสำหรับค รูผ สู้ อนในเรือ่ งของการเตรยี มตวั อย่างและการจำแนกสตั ว์ไม่มกี ระดูกส นั ห ลังเพือ่ ก ารจดั ท ำพพิ ธิ ภัณฑ์ให้เป็นแ หล่งเรียน
รู้ของท้องถิ่น ขณะเดียวกันบุคลากรของคณะฯ ก็ยังคงได้รับการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปีอย่างโครงการ
ประชุมยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาองค์กร ซึ่งครั้งน ี้เป็นครั้งที่ 7 แล้ว และยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนเรื่องคู่มือ
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในส่วนนักศึกษาของเราภาควิชาเองนั้นก ็มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ด้านงานวิจัย คณะฯ ได้พิจารณาให้ท ุนอุดหนุนการวิจัยของคณะฯ เพิ่มอีก 2 ทุน เป็นทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ห ลังสำเร็จการศึกษา
ระดับป ริญญาเอก 1 ทุนโดยอาจารย์ ดร.มาลินี   ชัยยะ และทุนเขียนตำรา 1 ทุน โดยอาจารย์ ดร.นพดล  ชุมชอบ ขอแสดงความยินดีก ับ
คณาจารย์ด ้วย

ศู น ย์ สอว น. คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีปิดค่ายโอลิมปิก
วิชาการ (ค่าย 2)    ปีการศึกษา 2553 เมื่อวัน
ที่ 1 เมษายน 2554  ณ ห้อง 4103 อาคาร
วิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. เสริม  จันทร์ฉาย นำ Dr. Hal Maring, Dr. Jeffrey           
S. Reid และ Dr. Brent Holben เจ้าหน้าที่ระดับสูงข ององค์การบริหารการบิน
และอวกาศ (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบ ดร. อุทัย ดุลยเกษม
อธิการบดีม หาวิทยาลัยศ ลิ ปากร เมือ่ ว นั ท ี่ 16 มีนาคม 2554 เพือ่ ห ารือเกีย่ วกบั 
โครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับองค์การ NASA ด้านการวิจัยสภาวะภูมิอากาศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งจะดำเนินการในปี พ.ศ. 2555 โดยกลุ่มวิจัยฟิสิกส์บรรยากาศของ
ภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งนำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. เสริม  จันทร์ฉาย ได้รับเชิญจ าก
NASA ให้เป็นผู้ร่วมวิจัยหลักของโครงการ

scien

ข่าววิจัย
คณะวิทยาศาสตร์   ได้พ
 ิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยแ ละอนุมัติให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2554 เพิ่มเติม
ดังนี้
• ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษาระดับ       
ปริญญาเอกจากกองทุนส ง่ เสริมแ ละพฒ
ั นาคณะวทิ ยาศาสตร์ วงเงินท นุ ส นับสนุน
ไม่เกิน 144,000 บาท จำนวน 1 ทุน ได้แก่
1. การส่งสัมพ รรคที่ต่อเนื่องเป็นช ่วงบนซิมเพล็กซ์”
โดย อาจารย์ ดร.มาลินี  ชัยยะ และ อาจารย์ ดร.สมเจตน์  ชัยยะ

ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 – 31
เมษายน 2555
• ทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์
วงเงินทุนสนับสนุน ไม่เกิน 50,000 บาท จำนวน 1 โครงการ
ได้แก่
ตำราเรื่อง “การหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงตัวเลข”โดย อาจารย์
ดร.นพดล  ชุมชอบ

ข่าวบุคคล
• รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบ ุตร  เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน
วิจัยในการประชุมเครือข่ายวิจัย AAS-ICA Joint Conference 2011 ณ เมือง Honolulu
มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท ี่ 30 มีนาคม  - 3 เมษายน 2554
• ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทศั นวงศ์ เข้ารว่ มประชุมแ ละเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ SRII Global Conference 2011 ณ เมือง San
Jose, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 9 เมษายน  2554
• รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประจำกลุ่มในการ
ประชุมป ฏิบตั กิ าร โครงการ การจดั ท ำแผนการจดั การเรียนรชู้ นั้ ม ธั ยมศึกษาปที ี่ 1 ของกลุม่ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม  
- 1 เมษายน 2554 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
• รองศาสตราจารย์ ดร.มยวุ า อารีก จิ เสรี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ก ลั ยา ศรีพ ทุ ธชาติ
และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑิติยา จิตติหรรษา เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Third International Conference on       
Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong
Sub-region (3rd  STGMS) and The Second International Conference on Applied
Science (2nd  ICAS)  ณ  เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐป ระชาชนลาว ระหว่าง
วันท ี่ 24 – 25 มีนาคม 2554
• รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย อาจารย์ ดร.อิสระ มะศริ ิ และอาจารย์
วรภาส พรมเสน เข้าร่วมประชุม ผู้ใช้โปรแกรมและฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคำนวณ    
ความเร็วล ม METEODYN ของบริษทั METEODYN ประเทศฝรัง่ เศส และโปรแกรม KAMM  
ของมหาวิทยาลัย Karlsruhe ประเทศเยอรมัน ระหว่างวนั ท่ี 21 – 30 มีนาคม 2554
• ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บุญศ รี จงเสรีจ ติ ต์ เข้าร ว่ มประชุมป ระธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  วันท่ี 1 เมษายน 2554  ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว
กรุงเทพฯ และวนั ท   ี่ 2 เมษายน 2554 ณ สำนักงานอธิการบดีม หาวิทยาลัยม หิดล จังหวัด
นครปฐม
• อาจารย์ดร.กุลทัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์ ได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นวิทยากรแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศและเป็น
กรรมการตดั สินโปสเตอร์ งานประชุมว ชิ าการวทิ ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีเพือ่ เยาวชน ครัง้ 
ที่ 6 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์น ิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา กรุงเทพฯ
• รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรชั ต พ
์ มิ ล ได้ร บั เชิญจ ากสถาบันร บั รองคณ
ุ ภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นว ทิ ยากรบรรยายหวั ข้อ เรือ่ ง “ยังม ตี ะวันท มี่ าบตาพุด”  
ในการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ เกี่ยวกับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรง
พยาบาล (HA National Forum) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2554 ณ
ศูนย์การประชุม IMPACT เมืองทองธานี
• รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ชน่ื ศึกษาดงู านวจิ ยั ทางทฤษฎีก ราฟ ณ
Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวนั ท่ี 14 – 26 มีนาคม 2554
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม
• ได้รบั เชิญจาก สถาบันสง่ เสริมการสอนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี    (สสวท.)
เข้ารว่ มประชุมพจิ ารณาปรับปรุงวดี ทิ ศั น์และคมู่ อื ประกอบการใช้วดิ ที ศั น์        การสอนเคมี
เพือ่ ก ารเรียนรดู้ ว้ ยตนเอง เนือ้ หาตามหลักสูตรอบรมครู  หลักสูตรท่ี 1,2 และ 3 ระหว่างวนั 
ที่ 28 – 30 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมวนิ เซอร์ สวีทส์   กรุงเทพฯ

• ได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
วิทยากรประจำกลุ่มให้คำแนะนำปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการดังกล่าวในกลุ่ม
สาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์ : เคมี วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมโกลเด้น
บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
• ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาในการทำโครงงานให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) จังหวัดนครปฐม
• ได้ร บั เชิญเป็นว ทิ ยากรให้การอบรมคดั เลือกวชิ าเคมีโอลิมปิก ครัง้ ท ี่ 2
วันท ี่ 11 – 12 มีนาคม 2554 ณ สถาบันส ง่ เสริมก ารสอนวทิ ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
(สสวท.)
• อาจารย์อรอนงค์ แช่มเล็ก
• เข้ า ร่ ว มป ระชุ ม ค ณบดี แ ละอ าจารย์ ศู น ย์ พสวท. กิ จ กรรมค่ า ย
วิทยาศาสตร์โครงการ พสวท.ภาคฤดูร อ้ น ครัง้ ท ี่ 25 ประจำปกี ารศกึ ษา 2553 ระหว่าง
วันที่ 22 – 26 มีนาคม  2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไทศาลายา)
• ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2554       
ณ คณะศลิ ปศาสตร์แ ละวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ระหว่างวันที่ 30  มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554
• อาจารย์ ดร.งามจิตต์ เจียรกุลประเสริฐ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
วิชาดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 ,24,29 และ 30 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม
• นายภูวเมศวร์ สิงห์ทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้
ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เข้าถึงการ
บริการทดแทนไตระดับจังหวัดนครปฐม ครั้งท ี่ 3/2554 วันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
• อาจารย์ ดร.จันทร์ด ี ระแบบเลิศ   ได้รับเชิญจากกรมควบคุมโรค เป็น
วิทยากรและเข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 วันที่ 16
มีนาคม 2554 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
• นางสาววณ
ี า อาชีพโลหะ ได้ร บั เชิญเป็นว ทิ ยากร ให้ค วามรทู้ กั ษะการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิตม หาวิทยาลัยศิลปากร
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการจัดการความรู้และการจัดทำแผนการจัดการ
ความรู้ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
• อาจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี      
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