ปีที่ 18 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2555

จากคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ จัดป ฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันท ี่ 30 พฤษภาคม  ซึ่งในปีนี้คณะฯ มีนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกรวม  743 คน  ขอแสดงความยนิ ดีก บั น กั ศึกษาใหม่ข องคณะฯ ทุกค น และขอให้น กั ศึกษาทกุ ค นใช้ค วามพยายาม
ให้เต็มศ ักยภาพในการเก็บเกี่ยวความรู้ วิชาการและประสบการณ์ท จี่ ะเป็นป ระโยชน์แ ก่น ักศึกษาในระหว่างทศี่ ึกษาอยูท่ นี่ ี่ คณะฯ ก็ม กี ารเตรยี มพร้อมให้
แก่น กั ศึกษาในทกุ ๆ ด้านทงั้ ก ารจดั การเรียนการสอน การจดั ก จิ กรรมนกั ศึกษา การจดั สรรทนุ ก ารศกึ ษา ให้ค ำปรึกษา แนะนำ และสงิ่ อ ำนวยความสะดวก
ทีจ่ ำเป็นต อ่ ก ารเรียนรขู้ องนกั ศึกษาในทกุ ๆ ด้าน มีร ะบบและกลไกในการประกันค ณ
ุ ภาพการศกึ ษา เพือ่ ก ำกับก ารดำเนินง านของคณะฯ ให้ป ระสบความ
สำเร็จแ ละนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
งานของคณะฯ นอกการจัดห ลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว คณะฯ ยังม ีภารกิจในการให้บริการทางวิชาการเพื่อส ร้างความเข้มแข็งให้แ ก่ชุมชน
ในหลายรูปแ บบ เช่น การจัดอ บรม สัมมนา ให้ค ำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ และเป็นแหล่งอ ้างอิงท างวิชาการ โดยการดำเนินง านต่างๆ นอกจากจะเกิด
ประโยชน์แก่สังคมและชุมชนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่คณาจารย์ในการ นำมาพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน     
การวิจัย และยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ มีผลการดำเนินงานที่เกิดจากความร่วมมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนนี้
คณะฯ ได้มโีอกาสในการเป็นเจ้าภาพจัดง านทางวิชาการ 3 งานด้วยกัน ซึ่งถือเป็นก ิจกรรมสำคัญที่ร่วมฉลองครบรอบ 40 ปี ของคณะฯ โดยร่วมกับ
สถาบันออสเตรเลีย-ไทย ศูนย์อนุรักษ์งานศิลปะ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และสภาการวิจัยออสเตรเลีย จัดประชุมวิชาการนานาชาติในด้านอนุรักษ์งาน
ศิลปะในภูมิภาคเขตร้อน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดค่ายทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิ สอวน. นอกจากการเป็นเจ้าภ าพจัดงานในครั้งนี้แล้ว                   
ในการดำเนินง านโครงการโอลิมปิกว ชิ าการประจำปี ก็ม นี กั เรียนทผี่ า่ นการอบรมจากคณะฯของเรา ได้ร บั ค ดั เลือกให้เข้าร ว่ มการแข่งขันโอลิมปิกร ะดับช าติ
ทีจ่ ัดขึ้นที่ศูนย์ สอวน. ต่างๆ ทั่วป ระเทศ ได้รับรางวัลทั้งเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รวม 12 คน ด้วยกัน คณะฯ ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับ
นักเรียนเหล่านดี้ ้วย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร ร่วมกับ สถาบัน 
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการ
พั ฒ นาก ำลั ง ค นด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ( ทุ น เ รี ย นดี วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง
ประเทศไทย) ระดับป ริญญาตรี โท เอก รุน่ ท ี่ 3 ระยะที่ 2 ปีก ารศกึ ษา
2554  ระหว่างวนั ท ี่ 7 – 10 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวทิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควชิ าคอมพิวเตอร์ คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร
ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวทิ ยาศาสตร์
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ    สอวน.)  เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The Eighth Thailand     
Olympiad in Informatics: 8th TOI 2012 )ระหว่างวันที่ 14 – 18
พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ศิลปวัฒธ รรมเฉลิมพระเกียรติ ครบ 6 รอบ
พระชนมพรรษา ฯ อาคาร เรียนรวมวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร จังหวัดนครปฐม

scie

รายชื่อผู้แทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยศิลปากรและรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2554
คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9  
สถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2555      
อาจารย์ตัวแทนศูนย์  อาจารย์ ดร.สมเจตน์  ชัยยะ และอาจารย์ ดร.มาลินี  ชัยยะ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
ด.ช.

รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ
ชื่อ
นามสกุล
โรงเรียน
รักษิต
ศักดากรกุล
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ศิรวิทย์
จันทร์ประสิทธิ์ สุคนธีรวิทย์
พชร
จันทร์รุ่งมณีกุล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ปฏิภาณ
กิจพยัคฆ์
พระปฐมวิทยาลัย
ณัฐนนท์
ประพันธ์พจน์
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ภาณุพัฒน์ อายุการ
กรรณสูตรศึกษาลัย (เหรียญทองแดง)

คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
สถานที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2555
รายชื่ออาจารย์ตัวแทนศูนย์
อาจารย์ ดร.คทา  ประดิษฐวงศ์  อาจารย์ ดร.ทัศนวรรณ  
ศูนย์กลาง และผศ.สุจิตรา   อดุลย์เกษม
รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ
นามสกุล
โรงเรียน
ปัญญาวัฒนานุกูล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(เหรียญเงิน)
2 นาย เจนวิชญ์
รัตนเย็นใจ
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3 นาย ปรินทร
ทรายทอง
ยอแซฟอุปถัมภ์ (ชาย)
4 นาย ชวพัฒน์
ยงจิตติกรกุล
ประจวบวิทยาลัย
5 นาย ชัยวัฒน์
โสมินทุ
วิสุทธรังษี
6 ด.ช. ภัคพล
พงษ์ทวี
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
7 นาย มงกุฏ
คลังพรคุณ
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี (เหรียญทอง)
8 นาย นรภัทร
หลิมศิโรรัตน์
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี (เหรียญเงิน)
9 นาย อติคุณ
ออไอศูรย์
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
(เหรียญทองแดง)
เคมีโอลิมปิกโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
สถานที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2555
รายชื่ออาจารย์ตัวแทนศูนย์
อาจารย์มูฮำหมัด  นิยมเดชา และอาจารย์
ดร.ณัฐวรรณ เดชะรินทร์
ลำดับ
ชื่อ
1 นาย ตรัยรัตน์

ลำดับ
ชื่อ
1 น.ส. กมลรัตน์
2 น.ส. ชนากานต์

รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ
นามสกุล
โรงเรียน
มณฑาทิพย์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (ทองแดง)
ศิริประภานุกูล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ลำดับ
3
4
5
6

นาย
น.ส.
น.ส.
นาย

ชื่อ
นนธวัช
ณัฐวดี
รวิวรรณ
พงศกร

รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ
นามสกุล
โรงเรียน
พลอยส่งศรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ศรีบริสุทธิ์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
บำรุงพืช
นาคประสิทธิ์
นามขาน
นาคประสิทธิ์

ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9
สถานที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5 - 9 เมษายน 2555
รายชื่ออาจารย์ตัวแทนศูนย์
ผศ.กัลยา  ศรีพุทธชาติ  ผศ.ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย
และอาจารย์ ดร.กรกช  ชั้นจิรกุล
ลำดับ
ชื่อ
1 น.ส. ณัฐภรณ์
2

น.ส. ชวิญญา

3

น.ส. ศรัณยา

4

นาย สุภสิทธิ์

5
6

น.ส. จิตรณา
น.ส. ลัลนธยาป์

รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ
นามสกุล
โรงเรียน
ปานเจริญ
สุคนธีรวิทย์
(เหรียญเงิน และได้สิทธิ์อบรม สสวท.)
ตระกูลสุนทร
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(เหรียญทองแดง)
รัตนพงศ์เลขา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(เหรียญทองแดง)
นาคไร่ขิง
สุคนธีรวิทย์
(เหรียญทองแดง และได้สิทธิ์อบรม สสวท.)
เก่งการนา
นาคประสิทธิ์ (เหรียญทองแดง)
ตาเพ็ง
สุคนธีรวิทย์ (เหรียญทองแดง)

ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
สถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่  30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555
รายชื่ออาจารย์ตัวแทนศูนย์   อาจารย์ ดร.ภราดร  ภักดีวานิช อาจารย์ ดร.อิสระ มะศิริ
   และอาจารย์ ดร.สุมามาลย์  บันเทิง
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย

ชื่อ
จิระภัทร
อภิรุจี
กนกวรรณ
จิตรเทพ
สิทธิชัย
สุทธิพันธ์

รายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์ฯ
นามสกุล
โรงเรียน
สายหยุดทอง
ประจวบวิทยาลัย
รุ่งเรือง
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สุขีวงศ์
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุกุลธนาศร
เฉลิมพระเกียรติฯ
ประเคนเครื่อง
สุคนธีรวิทย์
อนุศาสนนันทน์ นาคประสิทธิ์

ข่าวบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา จันทราพรชัย เข้าร่วมสัมมนาทาง  
วิชาการ 2553 – 2555 “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก” ครัง้ ท่ี 14 เรือ่ ง Strategic    
Departmental Management in Higher Education Institution in the UK” วันท ่ี
28 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องเดอะแกลเลอร่ี ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
ปทุมวัน กรุงเทพฯ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บุญศ รี จงเสรีจ ติ ต์ เข้าร ว่ มประชุมส มั มนา “สภา
มหาวิทยาลัยก ับบ ทบาทในการกำกับด ูแล การดำเนินง านของมหาวิทยาลัยต าม
หลักนิติธรรม” วันท ี่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ชื่น
ได้รับเชิญจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุม
เพื่อวางนโยบายการดำเนินงานในช่วงที่ 2 ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 25 – 27
พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม Ibis หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์
ประชุมสิริกติ ิย์ วันที่ 29 – 30 เมษายน 2555
ได้รบั เชิญจ ากมหาวิทยาลัยม หิดล เข้ารว่ มประชุมว ชิ าการทางคณิตศาสตร์

(AMM ) วันท่ี 26 – 27 เมษายน 2555 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ปัญญาคะโป ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายหลักสูตรฝกึ อ บรมบคุ ลากรดา้ นสงิ่ แ วดล้อมประจำโรงงานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม วันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 ณ มูลนิธสิ ง่ิ แ วดล้อมไทย
อาจารย์ ดร.บดินทร์ ดำรงศักดิ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ MATLAB
& Simulink Day 2012 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ Grand Millennium
Sukhumvit Hotel Bangkok
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
โครงการเสาวนาการจัดการความรู้เรื่อง การระดมความคิดเพื่อพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการศาสตร์แ ละศิลป์ เพื่อการอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย วันที่ 23 พฤษภาคม
2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
รองศาสตราจารย์วีรานันท์ พงศาภักดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กุศยา
ปลั่งพงษ์พันธ์ และอาจารย์วิภาวรรณ เล้าอรุณ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการ
ใช้อุปกรณ์สื่อการสอนมัลติมีเดียภายในห้องเรียน วันที่ 23 พฤษภาคม 2555     
ณ อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

nce

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา จันทราพรชัย อาจารย์ ดร.สุนีย์      
พงษ์พินิจภิญโญ อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย และอาจารย์เสฐลัทธ์                   
รอดเหตุภ ัย เข้าร่วมสัมมนา IBM Technology Conference & Expo 2012
วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา                 
แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง
เข้าร ว่ มประชุมค รัง้ ท ี่ 2/2555 สมาคมสถาบันอ ดุ มศึกษาสงิ่ แ วดล้อม
ไทย (สอสท) วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์(ศรีราชา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดช ลบุรี
เข้าร ว่ มประชุมแ ละนำเสนอผลงานวจิ ยั เรือ่ ง การวเิ คราะห์ส ถานการณ์
และความเสีย่ งของมลพิษอตุ สาหกรรมตอ่ สขุ ภาพของประชาชนในพน้ื ทีภ่ าคกลาง
วันท่ี 23 เมษายน 2555 ณ โรงแรมรอยัลป ริน๊ เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม ได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นวิทยากรให้การอบรมเตรียม
ความพร้อมวิชาเคมี และใช้สถานที่อบรม วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2555   
ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.วัสร า รอดเหตุภยั และอาจารยเ์ สฐลทั ธ์ รอดเหตุภยั   เข้าร่วม
งานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวนั ท่ี 18
– 19 พฤษภาคม 2555 ณ สถาบันปญ
ั ญาภวิ ฒ
ั น์ กรุงเทพฯ
อาจารย์อ ภิเษก หงส์ว ทิ ยากร ได้ร บั เชิญเป็นว ทิ ยากรโครงการปฐมนิเทศ
ให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1   เรื่อง “แนวทางการดูแลลูกน้อย...
ประสบการณ์ตรง” วันท ี่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารศึกษา 2 คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร
อาจารย์ ดร.งามจิตต์ เจียรกุลประเสริฐ ได้รับเชิญเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
นำนักเรียนไปร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9

ประกาศยกย่องชมเชย

คณะวิทยาศาสตร์ ขอชมเชยนายจำปา ยะหอม ในความซื่อสัตย์
สุจริตและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การให้บริการ โดยเก็บ Galaxy Tap
คืนให้แก่นกั ศึกษาปริญญาโท นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2555

คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการ
ศึกษา 2555 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555  ณ  ห้องไววิทย์ พุทธารี ชั้น
3 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์

ระหว่างวนั ท่ี 15 – 20 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนมหิดลวทิ ยานสุ รณ์ ศาลายา
นครปฐม
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ เดชะรินทร์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอน
นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอ นินทรีย์ ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศ าสตราจารย์ ดร.ธนิ ต ผิ ว นิ่ ม ได้รั บเชิ ญเป็ นป ระธานค ณะ
กรรมการคดั เลือกนกั เรียนเข้าร บั ท นุ พ ระราชทานทนุ ก ารศกึ ษาตอ่ ส าขาวชิ าฟสิ กิ ส์             
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้แก่น ักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ท ี่
สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 วันท ี่ 11 พฤษภาคม 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบส กุล อยูย่ นื ยง อาจารย์ห ริ ญ
ั ร ตั น์ สุวรรณนที
และ อาจารย์ ดร.กุลท ัศน์ สุวัฒน์พิพัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนเสริม วิชา
เคมีท ั่วไป และวิชาแคลคูลัส  ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 23 เมษายน - 4
พฤษภาคม  2555 ณ ภาควชิ าวทิ ยาการและวศิ วกรรมวสั ดุ  คณะวศิ วกรรมศาสตร์
และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศ าสตราจารย์ ดร.สื บ ส กุ ล อยู่ ยื น ยง อาจารย์ ดร.สวรรยา            
ศกุลต ะเสถียร อาจารยอ์ รทัย เขียวพุ่ม และอาจารย์ ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก  ได้
รับเชิญเป็นว ทิ ยากรสอนเสริม วิชาแคลคูลสั และฟสิ กิ ส์ ประจำปกี ารศกึ ษา 2555   
วันที่ 18 – 21 เมษายน ,  23 – 27  เมษายน  2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.พงษ์ล ดั ด า ปัญญาจริ ว ฒ
ุ ิ ได้ร บั เชิญเป็นว ทิ ยากรการอบรม
เชิงป ฏิบตั กิ าร หลักสูตร การจดั การเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์ต ามมาตรฐานและตวั ช วี้ ดั 
ที่มีประสิทธิผลสูงสุด ( PCK 2 ) วันที่ 20 – 24 เมษายน 2555 ณ โรงแรม   
โรสการ์เด้นริเวอร์ไซต์ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
นางสาวสาวิณี ปฐมสุริยะพร เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนา
งานประจำด้วยการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 15 พฤษภาคม
2555 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

คณะวทิ ยาศาสตร์ จัดโครงการการจดั การความรเู้ พือ่ พฒ
ั นางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ครัง้ ท ่ี 1 เรือ่ ง อบรมการพฒ
ั นางานประจำดว้ ยการวจิ ยั 
สำหรับบคุ ลากรสายสนับสนุน วันท่ี 25 พฤษภาคม 2555  ณ ห้อง 4103
อาคารวทิ ยาศาสตร์ 4
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มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ การอนุรกั ษ์งานศลิ ปะในภมู ภิ าคเขตรอ้ น (The Conservation
สำหรับบคุ ลากรสายสนับสนุน วันท่ี 25 พฤษภาคม 2555  ณ ห้อง 4103
of Material Culture in Tropical Climates) วันที่   23 – 25 เมษายน 2555 ณ   
อาคารวทิ ยาศาสตร์ 4
ห้องประชุมอาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ และ field trip study ณ จังหวัดเพชรบุรี/ราชบุรี โดยมหี น่วยงาน
ร่วมดำเนินก าร ดังนี้
1. สถาบันออสเตรเลีย-ไทย Australia-Thailand Institute (ati)
2. ศูนย์อนุรักษ์งานศิลปะ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลี
 ย (The
Centre for Cultural Materials Conservation, The University of Melbourne)

3. สภาการวิจัยออสเตรเลีย (Australian Research Council) 
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ภัยธรรมชาติที่กล่
าวมานี้  ตัวอย่
 กระจกลง 100 ล้านตันแต่ประเทศญี่ปุ่นสามารถลดได้เพียง 70 ล้านตันเท่านั้น หาก

ธุ ร กิ จ มลพิ ษ คาร์ บ อนเครดิ ต

แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุไซโคลน ภัยแล้ง สึนามิ
พร้อมใจกนั อ บุ ตั ขิ นึ้ ในหลากหลายภาคสว่ นของของโลกในชว่ งเวลา
ไม่ก ปี่ ที ผี่ า่ นมา ทิง้ ไว้

ไม่ท ำอะไรเลยประเทศญปี่ นุ่ จ ะตอ้ งเสียค า่ ป รับเป็นเงินถ งึ 3,000 ล้านยโู รหรือป ระมาณ
เพียงความสญ
ู เสียท ยี่ าก จะเยียวยาและบางสงิ่ ก ไ็ ม่ส ามารถทจี่ ะเยียวยาได้ หากจะหาคน
150,000
ล้านบาทเลยทเี ดียว ในขณะเดียวกันป ระเทศมาเลเซียส ามารถลดการปล่อย
รับผิดชอบก็คงต้องมาด ูกันที่ต้นเหตุของปัญญาซึ่งก็คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ
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ปลูกป่าได้ 20 ล้านตัน ปริมาณก๊าซที่ลดได้นั้นก็คือคาร์บอนเครดิต
ใกล้พื้น ผิวโลกและน้ำในมหาสมุทรกำลังเพิ่มสูงขึ้นหรือ
ที่เรียกว่า “ภาวะโลกร้อน
ประเทศมาเลเซียจึงมคี าร์บอนเครดิตเท่ากับ 20 ล้านตันด้วย และเนื่องจากประเทศ
(Global warming)” ส่วนต้นเหตุของภาวะโลกร้อนนั้นห รือ...ก็คือมนุษย์เรานั่นเอง 

ตน
ยังไม่ถูกกำหนดให้ลดการปล่อยก๊าซจึงขายเครดิตนี้ให้กับประเทศญี่ปุ่นเป็นการ

ภาวะโลกร้อนเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์
 
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ทำให้ตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นลดการปล่อยก๊าซได้ 90 ล้านตัน
มีเทน ไนตรัสออกไซด์  ออกสู่บรรยากาศมากเกินไป ก๊าซดังกล่าวจะทำตัวเสมือนเป็น


แล้ว ยังขาดอยูอ่ ีก 10 ล้านตัน แต่ประเทศญี่ปุ่นไม่ส ามารถหาซื้อคาร์บอนเครดิตได้
ฟิล์มเคลือบอยู่บนชั้นบรรยากาศ
ทำให้แสงอาทิตย์ที่ผ่านเข้ามาไม่สามารถสะท้อนกลับ
 
จึงติดต่อไปที่ชุมชนของประเทศกำลังพัฒนาประเทศหนึ่งเพื่อช่วยสร้างโรงไฟฟ้าจาก
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 ชีวมวล เช่น ซังข้าวโพด ซึ่งถ้าโรงไฟฟ้านี้สามารถลดปริมาณ
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หภูมิใน
สูงขึ้น
สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน      

เป็นการปล่อยกา๊ ซ หากลดปริมาณการ
จนส่ ง ผ ลใ ห้ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ท าง
ปล่อยกา๊ ซได้ป ลี ะ 10 ล้านตนั ประเทศ
ธรรมชาติต่างๆ ที่นับวันยิ่งจะทวี
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