
	 ศูนย์	สอ	วน.	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

จดั	พธิ	ีเปดิ	คา่ย	โอลมิปกิ	วชิาการ	(คา่ย	2)	ป	ีการ	ศกึษา	2553	เมือ่	

วัน	ที่	29	มีนาคม			2555		ณ	ห้อง	4103	อาคาร	วิทยาศาสตร์	

4	คณะ	วิทยาศาสตร์	

	 ภาค	วิชา	ชีววิทยา	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 จัด	อบรม	โครงการ	

บริการ	วิชาการ	ครบ	รอบ	 40	 ปี	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร	 เรื่อง	 การ	ฝึก	ปฏิบัติ	การ	ขั้น	ต้น	ด้าน	งาน	วิจัย	ซิส	เท	มา	ติคส์	

และ	ความ	หลาก	หลาย	ของ	สิง่	ม	ีชวีติ	:		โดย	ใช	้หอย	นำ้	จดื	เปน็ตน้	แบบ	

(Principle	and	Practice	of	Biosystematics	and	Biodiversity	

research	workshop:	using	freshwater	molluscs	as	a	model)	

ระหว่าง	วัน	ที่	12	–	16	มีนาคม	2555	ณ		ภาค	วิชา	ชีววิทยา	คณะ	

วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

จากคณบดี

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2555

	 คณะ	วิทยาศาสตร์	มี	กิจกรรม	ทาง	วิชาการ	ท่ี	หลาก	หลาย	ตลอด	ปี	พ.ศ.	2555	น้ี	เพ่ือ	เป็นการ	ฉลอง	ครบ	รอบ	40	ปี	ซ่ึง	ได้	รับ	ความ	ร่วม	มือ	

จาก	ภาค	วิชา	ต่างๆ	โดย	ใน	เดือน	มีนาคม	น้ี	มี	โครงการ	ประชุม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	ด้าน	งาน	วิจัย	ซิส	เท	มา	ติคส์	และ	ความ	หลาก	หลาย	ของ	ส่ิง	มี	ชีวิต	โดย	ใช้	หอย	

น้ำ	จืด	เป็นต้น	แบบ	ของ	ภาค	วิชา	ชีววิทยา	มี	ผู้	เข้า	อบรม	จำนวน	47	คน	จาก	หน่วย	งาน	ต่างๆ	ท้ัง	ภายใน	และ	ภายนอก	มหาวิทยาลัย	ได้แก่	สถาบัน	

การ	ศึกษา	และ	หน่วย	งาน	ต่างๆ	ท่ี	เก่ียวข้อง	เช่น	สถาบันวิจัย	และ	พัฒนา	ทรัพยากร	ประมง	น้ำ	จืด	กรม	ประมง	เป็นต้น		และ	โครงการ	อบรม	สถิติ	เพ่ือ	

การ	วิจัย	ของ	ภาค	วิชา	สถิติ	ผู้	เข้า	รับ	การ	อบรม	ท้ัง	จาก	ภาค	รัฐ	และ	เอกชน	เป็น	อาจารย์	นัก	วิชาการ	ครู	มัธยม	นักศึกษา	และ	ผู้	ท่ี	สนใจ	จาก	บริษัท	ห้าง	ร้าน	

ต่างๆ		จำนวน	122	คน	จะ	ได้	รับ	ความ	รู้	เก่ียว	กับ	การนำ	สถิติ	ไป	ใช้	ใน	การ	วิเคราะห์	ข้อมูล	อภิปราย	ผล	การ	วิเคราะห์	ข้อมูล	ได้	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	

และ	สามารถ	ใช้	โปรแกรม	สำเร็จรูป	ทาง	สถิติ	ใน	การ	วิเคราะห์	ข้อมูล	และ	แปล	ผล	การ	วิเคราะห์	ได้	อย่าง	ถูก	ต้อง



s c i e n c e
ข่าวบุคคล

	 วัน	ที่	9	มีนาคม	2555	ภาค	วิชา	วิทยาศาสตร์	สิ่ง	แวดล้อม	

มี	ประชุม	ใหญ่	สามัญ	ประจำ	ปี	2555	สมาคม	สถาบัน	อุดมศึกษา	สิ่ง	แวดล้อม	ไทย	(สอสท)เวลา	09.30	-	13.00	น.	ณ	ห้อง	1135	อาคาร	

วิทยาศาสตร์	1	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	29	คน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

	 รอง	ศาสตราจารย์	วัฒนา	 เกา	ศัลย์	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	

บรรยาย	พิเศษ	 รายวิชา	 	 464	 460	 วิธี	วิจัย	ทาง	พฤติกรรม	ศาสตร์	

และ	สังคมศาสตร์	 สำหรับ	นักศึกษา	ระดับ	ปริญญา	มหา	บัณฑิต	 ภาค	

การ	ศึกษา	พิเศษ	ฤดู	ร้อน	 ปี	การ	ศึกษา	 2554	ณ	 คณะ	ศึกษา	ศาสตร	์

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.สืบ	สกุล	 อยู่	ยืนยง	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	

คณะ	กรรมการ	กลั่น	กรอง	หลักสูตร	วิทยา	ศาสตร	บัณฑิต	 สาขา	วิชา	

คณิตศาสตร์	 วัน	ที่	 5	 มีนาคม	 2555	 ณ	 สำนักงาน	อธิการบดี	

มหาวิทยาลัย	มหิดล

	 อาจารย์	 ดร.งาม	จิตต์	 เจียร	กุล	ประเสริฐ	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	

วิทยากร	บรรยาย	ความ	รู้	ดาราศาสตร์	ให้	แก่	นักเรียน	ชั้น	มัธยมศึกษา				

ปี	ที่	4	 โอลิมปิก	วิชาการ	ดาราศาสตร์	ค่าย	2	วัน	ที่	14	–	17	และ					

วัน	ที่	21	–	23	มีนาคม	2555	ณ	โรงเรียน	มหิดล	วิทยา	นุ	สรณ์	

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เสริม	จันทร์	ฉาย

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	กับ	คณะ	อนุ	กรรมาธิการ	เพื่อ	ชี้แจง	ให้	

ข้อมูล	เท็จ	จริง	และ	แสดง	ความ	คิด	เห็น	เกี่ยว	กับ	การ	ศึกษา	ระบบ	ผลิต	

ไฟฟ้า	จาก	พลังงาน	ความ	ร้อน	โดย	ใช้	คุณสมบัติ	ของ	เกลือ	หลอมเหลว						

(Molten	Salt)	ใน	การ	สะสม	ความ	ร้อน	เพื่อ	ใช้	ใน	การ	พัฒนา	ศักยภาพ	

และ	ความ	คุ้ม	ค่า	ของ	พลังงาน	แสง	อาทิตย์	ใน	ประเทศไทย	 วัน	ท่ี	 21	

มีนาคม	2555	ณ	คณะ	กรรมาธิการ	การ	พลังงาน	วุฒิสภา	กรุงเทพฯ

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	บรรยาย	ใน	กิจกรรม	สัมมนา	เชิง	

วิชาการ	 เรื่อง	การ	ใช้	ข้อมูล	ภาพถ่าย	จาก	geostationary	satellites		

ใน	งาน	atmospheric	research	วนั	ที	่24	เมษายน	2555	ณ	สถาบนั	

มาตร	วิทยา	แห่ง	ชาติ	 กระทรวง	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	 จังหวัด	

ปทุมธานี

	 รอง	ศาสตราจารย์	ดร.พร	ทิพย์	ศรี	แดง	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	Scientific	

Committee	 งาน	ประชุม	วิชาการ	ระดับ	นานาชาติ	วิทยาศาสตร์	และ	

เทคโนโลยี	เมมเบ	รน	ครั้ง	ที่	10	ปี	2012	หัวข้อ	เรื่อง	เมมเบ	รน	สำหรับ	

พลังงาน	และ	สิ่ง	แวดล้อม	ที่	ยั่งยืน	วัน	ที่	22	–	24	สิงหาคม	2555	ณ	

โรง	แร	มอ	มา	รี	เอ	เท	รี	ยม	กรุงเทพฯ

	 อาจารย	์ดร.สภุาพ	เกดิ	แสง		ได	้รบั	เชญิ	จาก	สถาบนั	สง่	เสรมิ	การ	

สอน	วทิยาศาสตร	์และ	เทคโนโลย	ี(สสวท.)ไป	ชว่ย	ปฏบิตั	ิงาน	ตาม	ภารกจิ	

ที่	เกี่ยวข้อง	วิชา	คณิตศาสตร์	ช่วง	ชั้น	ที่	3	–	4	ตั้งแต่	วัน	ที่	1	เมษายน	

2555	ถึง	วัน	ที่	31	มีนาคม	2556	สัปดาห์	ละ	1	วัน

	 อาจารย์	ดร.พงษ์	ลัด	ดา	ปัญญา	จิร	วุฒิ	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	

อบรม	คร	ูผูน้ำ	การ	เปลีย่นแปลง		หลกัสตูร	การ	จดัการ	สอน	วทิยาศาสตร	์

ที	่เหมาะ	สม	กบั	เนือ้หา	ตาม	มาตรฐาน	หลกัสตูร	(PCK1)	รุน่	ที	่3	ระหวา่ง	

วัน	ที่	26	–	30	มีนาคม	2555	ณ	โรงเรียน	ศรี	บุณ	ยา	นนท์

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.รัฐ	พล	อ้น	แฉ่ง	 เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	

อนกุรรมการ	ศกึษา	การ	ใช	้แบบ	จำลอง	คณติศาสตร์	สำหรบั	ประเมนิ	การ	

แพร่	กระจาย	มลพิษ	ทาง	อากาศ	 ครั้ง	ที่	 2/2555	 วัน	ที่	 26	 มีนาคม	

2555	ณ	กรม	ควบคุม	มลพิษ

	 ผู	้ชว่ย	ศาสตราจารย	์ดร.รชัฎา	บญุ	เตม็	ได	้รบั	เชญิ	เปน็	วทิยากร	

ให้การ	อบรม	คัด	เลือก	 ครั้ง	ที่	 2	 ประจำ	ปี	 2555	 วัน	ที่	 24	 –	 25	

มนีาคม	2555	ณ	สถาบนั	สง่	เสรมิ	การ	สอน	วทิยาศาสตร	์และ	เทคโนโลย	ี

(สสวท.)

	 นาย	ภูว	เม	ศวร์	 สิงห์	ทอง	 เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	กรรมการ	เพื่อ	

สนบัสนนุ	ผู	้ปว่ย	ไต	วาย	เรือ้รงั	ระยะ	สดุทา้ย	ใน	ระบบ	หลกั	ประกนั	สขุภาพ	

ถ้วน	หน้า	ให้	เข้า	ถึง	การ	บริการ	ทดแทน	ไต	 จังหวัด	นครปฐม	 ครั้ง	ที่	

3/2555	วัน	ที่	15	มีนาคม	2555	ณ	สำนักงาน	สาธารณสุข	จังหวัด	

นครปฐม	

	 นาง	ว	รา	ภ	รณ์	 เจียน	ระลึก	 นาย	อมร	ฤทธิ์	 ศรีนวล	 และ	นาง	

อารยี	์ไว	อำภ	ีได	้รบั	เชญิ	เปน็	ผู	้ชว่ย	วทิยากร	โครงการ	ฝกึ	อบรม	ดา้น	การ	

จัดการ	น้ำ	เสีย	เกษตรกรรม	 (การ	ควบคุม	กำกับดูแล	 และ	การ	จัดการ													

น้ำ	เสีย	จาก	ภาค	เกษตรกรรม)	 ระหว่าง	วัน	ที่	 23	 –	 25	 พฤษภาคม	

2555	ณ	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	นครปฐม



s c i e n c e
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	 ภาค	วิชา	สถิติ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ได้	

จัด	โครงการ	อบรม	“สถิติ	เพื่อ	การ	วิจัย”	ใน	ระหว่าง	วัน	ที่	26	–	30	

มีนาคม	2555		ณ	ภาค	วิชา	สถิติ	คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

ศิลปากร

	 คณาจารย์	และ	นักศึกษา	คณะ	วิทยาศาสตร์	และ	

เทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย	ราชภัฎ	พิบูล	สงคราม	 	 ศึกษา	ดู	งาน	

เกี่ยว	กับ	การ	พัฒนา	โครง	งาน	และ	ซอฟแวร์	 วัน	ที่	 13	 มีนาคม	

2555	ณ	ภาค	วชิา	คอมพวิเตอร	์คณะ	วทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยั	

ศิลปากร

	 ภาค	วิชา	ชีววิทยา	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 อบรม	โอลิมปิก	

วชิาการ	สาขา	วชิา	ชวีวทิยา	คา่ย	2	ระหวา่ง	วนั	ที	่5	–	19	มนีาคม	

2555	เนือ่งจาก	การ	แขง่ขนั	ชวีวทิยา	โอลมิปกิ	ระดบั	ชาต	ิครัง้	ที	่9	

ณ	ศูนย์	สอ	วน.	มหาวิทยาลัย	อุบลราชธานี	กำหนด	จัด	ขึ้น	ใน	วัน	

ที่	4	–	9	เมษายน	2555

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์



	 การ	ตี	พิมพ์	ผล	งาน	ใน	วารสาร	แวดวง	วิชาการ	ไม่	ว่า	จะ	เป็น	สาย	

วิทยาศาสตร์	หรือ	สังคมศาสตร์	เมื่อ	มี	การ	ศึกษา	วิจัย	จน	ได้	องค์	ความ	รู้	

ใหม่ๆ 	การ	ต	ีพมิพ์	ผล	งาน	ใน	วารสาร	ระดบั	นานาชาติ	ถอืวา่	งาน	วจิยั	นัน้	

ได	้รบั	การ	ยอมรบั	ใน	เบือ้ง	ตน้	วา่	ม	ีคณุภาพ	บาง	คน	อาจ	จะ	ต	ีพมิพ	์ผล	งาน	

ของ	ตัว	เอง	หลัง	จาก	เริ่ม	ทำงาน	วิจัย	หลาย	ปี	 หลาย	คน	ได้	พิมพ์	ผล	งาน	

วจิยั	ใน	รปู	แบบ	ของ	ปรญิญา	นพินธ	์เพราะ	เปน็	เงือ่นไข	บงัคบั	ใน	การ	จบ	

การ	ศกึษา	แต	่เหลา่	หน	ูนอ้ย	จาก	โรงเรยีน	ประถม	Blackawton	ประเทศ	

อังกฤษ	 กลับ	ได้	ตี	พิมพ์	ผล	งาน	วิจัย	ของ	ตัว	เอง	 ตอน	อายุ	 8	 ขวบ	

(ปัจจุบัน	อายุ	8-10	ขวบ)	โดย	งาน	วิจัย	ของ	เด็กๆ	เริ่ม	ขึ้น	เมื่อ	3	ปี	ก่อน	

จาก	ความ	สงสยั	ใน	ชัน้	เรยีน	เกีย่ว	กบั	พฤตกิรรม	ของ	ผึง้	วา่	ผึง้	คน้หา	และ	

เลือก	ดูด	น้ำ	หวาน	จาก	ดอกไม้	โดย	พิจารณา	จาก	อะไร	 หลัง	จาก	คุย	กับ	

เพือ่นๆ	ใน	กลุม่	และ	อาจารย	์ที	่ปรกึษา	เดก็ๆ	จงึ	เริม่	งาน	วจิยั	ของ	ตนเอง	

ซึง่	ศกึษา	อยู	่รว่ม	2	ป	ีจงึ	คน้	พบ	วา่	ผึง้	เลอืก	ดดู	นำ้	หวาน	จาก	ดอกไม	้โดย	

พจิารณา	จาก	ความ	สมัพนัธ	์เชงิ	พืน้ที	่ของ	สดี	อก	ผล	งาน	วจิยั	นี	้ได	้รบั	การ	

ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	 Biology	 letters	 เมื่อ	ปลาย	เดือน	ธันวาคม	 2010	

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3424-5300	โทรสาร	0-3424-5333	E-mail	science@su.ac.th

สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์	ได้ใน	www.sc.su.ac.th	ได้เช่นกัน

ฐาปนี	รักษาความดี	(sc35)

คุณได้ตีพิมพ์ผลงานวิจ ัยครั ้งแรกตอนอายุเท่าไหร่

ไม่	เพียง	พอที่	ทำให้	งาน	วิจัย	สำเร็จ	สิ่ง	สำคัญ	คือ	ใจ	รัก	ใน	การ	เรียน	รู้	

งาน	วิจัย	ทาง	วิทยาศาสตร์	นั้น	ไม่	จำเป็น	ต้อง	เป็น	เรื่อง	ยาก	น่า	ปวด	หัว	

และ	ซบั	ซอ้น	เกนิ	กวา่	ที	่คน	ทัว่ไป	จะ	เขา้	ถงึ	แต	่อาจ	จะ	เปน็	เรือ่ง	ทัว่ๆ	ไป	

ใน	ชีวิต	ประจำ	วัน	เป็น	เรื่อง	ที่	สนุกสนาน	สำหรับ	เด็กๆ	เหล่า	นี้	การ	

เรยีน	รู	้ทาง	วทิยาศาสตร	์เปรยีบ	เสมอืน	การ	เลน่	เกม	ที	่ม	ีกฎ	เบือ้ง	ตน้	ให	้

ผู	้เลน่	ทกุ	คน	ปฏบิตั	ิตาม	นอกจาก	นัน้	เปน็	เทคนคิ	อสิระ	ของ	ผู	้เลน่	แตล่ะ	

คน	วา่	จะ	ม	ีวธิ	ีการ	เลน่	พลกิ	แพลง	ไป	อยา่งไร	ขอ	เพยีง	ไม	่ขดั	กบั	กฎ	เบือ้ง	

ต้น	ของ	เกม	ดัง	นั้น	การ	วิจัย	ทาง	วิทยาศาสตร์	สำหรับ	เด็กๆ	กลุ่ม	นี้	จึง	

เป็นการ	เล่น	สนุก	ที่	เต็ม	ไป	ด้วย	ความ	ท้าทาย	 โดย	มี	คำ	ตอบ	ของ	สิ่ง	ที่	

อยาก	รู้	เป็น	รางวัล	 ถึง	แม้	จะ	เขียน	งาน	วิจัย	เหมือน	กับ	การ	เล่า	นิทาน	

ด้วย	สำนวน	ของ	เด็กๆ	 ภาพ	ประกอบ	เป็น	ภาพ	วาด	ระบาย	สี	 แต่	สิ่ง	

สำคญั	ที	่เปน็	หวัใจ	ของ	กระบวนการ	ทาง	วทิยาศาสตร	์นัน้	ม	ีอยู	่ครบ	ถว้น	

ม	ีการ	ตัง้	สมมตุฐิาน	การ	ออกแบบ	การ	ทดลอง	ที	่ม	ีการ	ควบคมุ	ตวัแปร	

ต่างๆ	อย่าง	รัดกุม	 การ	เก็บ	ผล	การ	ทดลอง	 วิเคราะห์	และ	สรุป	ผลอ	

ยา่ง	ไม	่เอน	เอยีง	อยา่งไร	กต็าม	ดว้ย	ตวั	ของ	เดก็ๆ	เอง	คง	เปน็	เรือ่ง	ยาก	

ถา้	ได	้อา่น	บทความ	วจิยั	เรือ่ง	นี	้จะ	ทราบ	ทนัท	ีวา่	คน	เขยีน	ผล	งาน	ตอ้ง	เปน็	

เดก็	แนน่อน	เพราะ	ขึน้	ตน้	ดว้ย	คำ	วา่	“กาล	ครัง้	หนึง่	นาน	มา	แลว้”	(Once	

upon	 a	 time)	 สำหรับ	สำนวน	ภาษา	ที่	ใช้	ใน	การ	เล่า	เรื่อง	เหมือน	ฟัง	

เดก็ๆ	พดู	คยุ	กนั	เวลา	บรรยาย	การ	ทดลอง	ม	ีเสยีง	อทุาน	ประกอบ	(‘the	

puzzle’	.	.	.duh	duh	duuuuhhh)	บทความ	แสดง	ภาพ	ผล	การ	ทดลอง	

ที	่สวยงาม	ม	ีชวีติ	ชวีา	เขยีน	ดว้ย	ลายมอื	วาด	และ	ระบาย	ส	ีลง	ใน	กระดาษ	

ด้วย	ผี	มือ	เด็กๆ	 แทน	การ	บันทึก	ผล	ด้วย	โปรแกรม	สำเร็จรูป	ใน	
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คน	คดิ	วา่	หน	ูนอ้ย	เหลา่	นี	้เปน็	เดก็	อจัฉรยิะ	แต	่ความ	ฉลาด	อยา่ง	เดยีว	คง	

ที่	จะ	เรียน	รู้	“ระเบียบ	วิธี	วิจัย	ทาง	วิทยาศาสตร์”	ต้อง	ยก	ความ	ดี	ความ	

ชอบ	ให	้อาจารย	์ที	่ปรกึษา	ของ	เดก็ๆ	เหลา่	นี	้ที	่สรา้ง	แรง	บนัดาล	ใจ	และ	

มี	วิธี	การ	สอน	ที่	กระตุ้น	ความ	สนใจ	ของ	เด็กๆ	 รวม	ทั้ง	สอน	 “วิธี	การ	

แสวงหา	ความ	รู้”	แทนที่	จะ	บอก	“คำ	ตอบ”	เพียง	อย่าง	เดียว	พร้อม	
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