ปีที่ 16 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

จากคณบดี
สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2554 คณะฯ สนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรไปแล้ว  8 ทุนด้วยกัน เป็นทุนวิจัยเพื่อผลิตผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ 4 ทุน  โดยมีผู้รับทุนคือ ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ  อาจารย์ประหยัด  แสงงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก  
พานิชการ อาจารย์ ดร.นันทนิตย์  วานิชาชีวะ  ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ทุน ผู้รับทุนคือ อาจารย์ ดร.กนกอร  
ระย้านิล  อาจารย์ ดร.บดินทร์  ดำรงศักดิ์  อาจารย์ ดร.นพดล  ชุมชอบ  และทุนสนับสนุนการเขียนตำรา 1 ทุน ผู้รับทุนคือ รองศาสตราจารย์จำนงค์  
ธำรงมาศ
คณะฯ มีความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในเดือนนี้มีผู้เชี่ยวชาญจาก  Japan Advanced Institute of Science and Technology
เดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ โดยมีคณบดี หัวหน้าภาควิชาเคมี   อาจารย์ ดร.นันทนิตย์   วานิชาชีวะ ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสอง
สถาบัน
นอกจากงานทางวิชาการแล้ว คณะฯ ยังสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เดือนนี้มีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียน
คู่มือปฏิบัติงาน โดยได้ร่วมมือกับคณะมัณฑนศิลป์ สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  และยังมีกิจกรรมที่สำคัญอีกหนึ่งกิจกรรม เป็นการ
แข่งขันกีฬาภายในระหว่างบุคลากรของคณะฯ  มีชมรมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างคณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพ มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท
ทั้งแบดมินตัน เปตอง เทเบิลเทนนิส เซปักตระกร้อ แชร์บอล  และฟุตซอล ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรของคณะฯ มีสุขภาพแข็งแรง
แล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในคณะฯ เองด้วย

Professor Masayuki Yamaguchi  และ   Prof. Kohki  
Ebitani   จาก Japan Advanced Institute of Science and
Technology   เดินทางมาเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ และพบผู้
บริหารของคณะฯ เมื่อวันที่ 10 พ.ย.53 เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และงานวิจัยระหว่าง
บุคลากรทั้ง 2 สถาบัน

คณะวิทยาศาสตร์ขอชมเชยนักศึกษา 2 รายดังนี้
น.ส.ศิรกิ ญ
ั ญา แวนวง รหัส 7520617 สาขาวชิ าเอกวทิ ยาการคอมพิวเตอร์เก็บโทรศัพท์ม อื ถ อื ข องนายธนิต สุทธิพรพาณิชย์ นักเรียน
โรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัย ได้และนำส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยแล้ว
นายภานุเบศน์ ชมมิ่งมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยาเก็บ Notebook ได้และนำส่งคืนเจ้าของเรียบร้อย

ข่าววิจัย
คณะวทิ ยาศาสตร์  ประกาศรบั ข อ้ เสนอโครงการวจิ ยั แ ละขอ้ เสนอโครงการ
เขียนตำรา เพื่อขอรับทุนสนับสนุนประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2554 และ
ได้พิจารณาอนุมัติให้ทุน ดังนี้
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ทุน ได้แก่
1. ความสัมพันธ์ทอเลอรันซ์ทั้งหมดบนพีชคณิตอันดับพริมอล”โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ  วงเงินทุนสนับสนุน ไม่เกิน 162,000
บาทระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553 – 30 พฤศจิกายน
2554
2. การสุ่มตัวอย่างแบบผกผันด้วยความน่าจะเป็นไม่เท่ากันในการสุ่ม
แบบดดั แปลง”โดย อาจารย์ป ระหยัด  แสงงามวงเงินท นุ ส นับสนุน ไม่เกิน 162,000
บาทระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553 – 30 พฤศจิกายน
2554
3. การประยุกต์กระบวนการพื้นผิวตอบสนองเพื่อเพิ่มความถูกต้องใน
การประมาณการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมัก”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก  พา
นิชการ   วงเงินทุนสนับสนุน ไม่เกิน 170,000 บาทระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1
ปี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553 – 30 พฤศจิกายน 2554
4.การสงั เคราะห์โลหะหนักเซ็นเซอร์ช นิดใหม่โดยใช้ไอโอโนฟอ ร์ช นิดส าย

โซ่ยาว”โดย อาจารย์ ดร.นันทนิตย์  วานิชาชีวะ   วงเงินทุนสนับสนุน ไม่เกิน
170,000 บาทระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553 – 30
พฤศจิกายน 2554
ทุนอ ดุ หนุนก ารวจิ ยั ส ำหรับอ าจารย์ห ลังส ำเร็จก ารศกึ ษาระดับป ริญญา
เอกจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ วงเงินทุนสนับสนุน ไม่
เกิน 144,000 บาท จำนวน 3 ทุน ได้แก่
1.การศกึ ษาโครงสร้างและการเป็นพ ษิ ต อ่ เซลล์ม ะเร็งข องสารทแี่ ยก
ได้จากต้นพรหมขาว” โดย อาจารย์ ดร.กนกอร  ระย้านิล  ระยะเวลาดำเนิน
การวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553 – 30 พฤศจิกายน 2554
2. การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ด้วยเทคโนโลยีแผ่นพิมพ์วงจรสำหรับ
ตรวจจับแบคทีเรีย” โดย อาจารย์ ดร.บดินทร์   ดำรงศักดิ์   ระยะเวลาดำเนิน
การวิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553 – 30 พฤศจิกายน 2554
3. วิธกี ารทำซำ้ แ บบเร็วส ำหรับก ารแก้ร ะบบขนาดใหญ่ท เี่ กิดจ ากการ
กำจัดสัญญาณรบกวน” โดย อาจารย์ ดร.นพดล  ชุมชอบระยะเวลาดำเนินการ
วิจัย 1 ปี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553 – 30 พฤศจิกายน 2554
ทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์ วงเงินทุนสนับสนุน ไม่เกิน 50,000 บาท จำนวน 1 โครงการ
ได้แก่
ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต”  โดย รองศาสตราจารย์จำนงค์  ธำรงมาศ

ข่าวบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สว่างแจ้ง เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุม The 3 rd Asia and Pacific Regional Health Impact  
Assessment ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2553
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน   ไกรลาศ เข้าร่วมประชุมและเสนอผล
งานวิชาการในการประชุม EPS Global International   Environment and Health
Forum ณ เมือง Jiangyin ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 – 27
พฤศจิกายน 2553
รองศาสตราจารย์ ดร.มยุวา อารีกิจเสรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ศรี
พุทธชาด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมพร เมืองพระ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติแ ละเสนอผลงานวชิ าการในการประชุม The Sixth International Conference Biology Science ณ ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน
2553
ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ เข้าร ว่ มประชุมว ชิ าการนานาชาติ
และเสนอผลงานวิชาการในการประชุม International Conference on Alebra
-2010 (ICA 2010) ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอนิ โดนีเซีย ระหว่างวนั ท ี่ 7- 10
ตุลาคม 2553
อาจารย์ ดร.นันทนติ ย์ วานิชช วี ะ เข้าร ว่ มประชุมว ชิ าการและเสนอผลงาน
วิจัย ในการประชุมวิชาการ 6th   International   Symposium on Advanced
Materials In Asia-Pacific Rim (7th ISAMAP)  ณ  ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่
30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง เข้าร่วมการสัมมนา
การแลกเปลี่ยนความรู้สู่การสร้างเครือข่ายการประเมินแห่งชาติ โดยสถาบันคลัง
สมองแห่งช าติ ภายใต้ม ลู นิธสิ ง่ เสริมท บวงมหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนส นับสนุน
การวจิ ยั (สกว.)และกองทุนเพือ่ เด็กแ ห่งส หประชาชาติ (UNICEF) ได้ร ว่ มมอื ก นั จ ดั การ
สัมมนา ณ ห้องลาเวนเดอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศยา ปลั่งพงษ์พันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

Research Zone เพื่อเป็นกิจกรรมในการถ่ายทดกระบวนการ เทคนิค และ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย Phase 33 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4
ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์การเรียนรทู้ างการวจิ ยั สำนักงานคณะกรรมการวจิ ยั แห่ง
ชาติ (วช.)
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉ าย  ได้ร บั เชิญเป็นป ระธานการนำ
เสนอผลงานวจิ ยั ป ระจำกลุม่ ในงานประชุมว ชิ าการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าช
มงคล ครั้งที่ 3 (3rd  RMUTCON) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์
ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
รายวิชา IMTH3101 Introduction to Mathematics  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่
1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ คณะมัลติมีเดียและดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัย
คริสเตียน
ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ ได้รับเชิญเป็นกรรมการ
ผูท้ รงคณ
ุ วุฒใิ นการปรับปรุงห ลักสูตรวทิ ยาศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาวชิ าคณิตศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร วรสง่าศิลป์   ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
รายวิชา 424202 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง   และรายวิชา
424307 ระบบฐานข้อมูล ภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2553 (ตั้งแต่วัน
ที่ 1 พฤศจิกายน – 27 กุมภาพันธ์ 2553 ) ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชธานี (วิทยาเขตอุดรธานี)
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สว่างแจ้ง ได้ร บั เชิญเป็นอ าจารย์พ เิ ศษ
รายวิชา 765 304 การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว
(Environmental Impact  Assessment  from Tourism)  ตลอดภาคการ
ศึกษาปลายปีการศึกษา 2553 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

อาจารย์ ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ
รายวิชา 621 362 Bioprocess Industrial Waste Treatment หัวข้อเรื่อง การ
จัดการของเสียของแข็ง วันที่ 16 และ 23 พฤศจิกายน 2553 ณ ภาควชิ าเทคโนโลยี
ชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง  ได้รับเชิญเป็น
อาจารย์พิเศษรายวิชา  ENV 482 Noise and Vibration ภาคการศึกษา
ที่ 2/2553 ณ ภาควชิ าวศิ วกรรมสงิ่ แ วดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
ธนบุรี ตั้งแต่พฤศจิกายน 2553 – กุมภาพันธ์ 2554
อาจารย์พิเศษรายวิชา ENTM 630 Air Quality Management   แก่
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่ง
แวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
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เปอร์ แต่ในขั้นตอนการเย็นตัวจะให้กระจกค่อย ๆ เย็นตัวทีละน้อย ๆ ซึ่งจะ ที่สลับซับซ้อนมากกว่าการขึ้นรูปกระจกโค้งอาคารและกระบวนการ
µ¦¦»
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ใช้เวลาในการเป่าลมให้กระจกเย็นตัวมากกว่ากระจกเทมเปอร์และแรงดันลม หลอมกระจก รวมถึงการปรุงแต่งโลหะในเตาหลอม เพื่อให้ได้กระจก
ที่ใช้เป่าให้กระจกเย็นตัวกจ็ ะต่ำกว่ากระจกเทมเปอร์ด้วยเช่นกัน
สีต่าง ๆ ตามที่ต้องการ
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