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มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
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จากคณบดีี
จากคณบด
คณะฯ ไดประกาศใหทนุ อุดหนุนการวิจยั ประจำปงบประมาณ 2553 ซึง่ มีทัง้ ทุนวิจยั สำหรับ
อาจารยหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนวิจัยทั่วไป ทุนวิจัยสำหรับการพัฒนาและสราง
นวัตกรรมการเรียนการสอน ทุนผลิตผลงานวิจัย และทุนสนับสนุนการเขียนตำรา รวมประมาณ 60
ทุน ซึ่งในเดือนนี้ก็มีผูรับทุนไปแลว 4 ทุน เปนทุนทั่วไป 1 ทุน โดย ศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
และทุนวิจัยเพื่อผลิตผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติจำนวน 3 ทุน โดย รศ.ดร.มลิวรรณ
บุญเสนอ ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล และอ.ดร.ศศิประภา หิริโอตป นอกจากทุนที่คณะฯ ใหแลว
คณาจารยของเรายังไดรบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากกรมควบคุมมลพิษอีก 1 ทุน โดยมี ผศ.ดร.มัลลิกา
ปญญาคะโป เปนหัวหนาโครงการวิจัย
ดานกิจกรรมทางวิชาการ ในเดือนนี้ของทุกปนอกจากจะมีนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ เขา
รับการอบรมโอลิมปกวิชาการที่คณะฯ จัดรวมกับมูลนิธิ สอวน. ซึ่งไดจัดเปนประจำทุกปแลว เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคมนี้ ภาควิชาคอมพิวเตอร ไดรวมกับ NECTEC เปนศูนยประสานงานในเขตภูมิภาค
ตะวันตกสำหรับการจัดการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 12 ไดจัด
พิธีมอบทุนและทำสัญญาการรับทุนโครงการที่ผานการคัดเลือกไดรับเงินทุน 53 โครงการ โดยมี
อาจารย ดร.ชาคร วิภูษณวนิช รองอธิการบดี(พระราชวังสนามจันทร) ใหเกียรติเปนประธานใน
พิธี พรอมดวยคุณกุลประภา นาวานุเคราะห ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายพัฒนาทุนมนุษยดาน
ไอที ศูนย NECTEC และยังมีกิจกรรมที่คณะฯ รวมกับ สสวท.จัดใหกับครูจากโรงเรียนแกนนำ โดย
ภาควิชาสถิติ อบรมเกีย่ วกับการใชสถิตเพื
ิ อ่ พัฒนาการเรียนการสอน และการสรางสือ่ การสอนและ
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยภาควิชาฟสิกส
ในโอกาสนี้คณะฯ ขอตอนรับคณะครู นักเรียน และผูเขารวมกิจกรรมตางๆ ทุกทานดวย

คณาจารยจากภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร รองศาสตราจารย
ดร. เสริม จันทรฉาย รองศาสตราจารยจำนงค ธำรงมาศ ผูชวยศาสตราจารย
ดร. จรุงแสง ลักษณบุญสง และผูชวยศาสตราจารยพูลศักดิ์ อินทวี ไดรับเชิญให
รวมเดินทางไปดูงานดานพลังงานลมทีประเทศ
่
สาธารณรัฐประชาชนจีนกับคณะผู
เชีย่ วชาญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ นำโดย ศาสตราจารย ดร. วิรฬุ ห
สายคณิต ศาสตราจารย ดร.สุทัศน ยกสาน รองศาสตราจารย ดร. ปรุงจันทร วงศ
วิเศษ ศาสตราจารย ดร.สุนทร บุญญาธิการ และเจาหนาทีระดั
่ บสูงของสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ตามคำเชิญจาก International Centre for Climate and
Environmental Science (ICCES), Chinese Academy of Science ใหเดินทาง
ไปดูงานดานพลังงานลมทีประเทศ
่
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหวางวันที่ 17-25
ตุลาคม 2552 โดยคณะผูดูงานไดเดินทางไปเยี่ยมชมกังหันลมสำหรับผลิตไฟฟาที่
มณฑล Hebei โรงงานผลิตกังหันลม Golden wind เมืองปกกิ่ง การวิเคราะหศักยภาพ
พลังงานลมทีเมื
่ อง Hohhot แควนมองโกเลียในและทีเมื
่ อง Harbin มณฑล Heilongjiang
ความรูที ได
่ จากการดูงานดังกลาวนับเปนประโยชนอยางยิง่ ตอการพัฒนาแผนทีศั่ กยภาพ
พลังงานลมของประเทศไทย ซึง่ ขณะนีหน
้ วยวิจยั พลังงานแสงอาทิตยของภาควิชาฟสกิ ส
อยูระหวางดำเนินงานใหกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวง
พลังงาน
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ขาวบุคคล
๏ รองศาสตราจารย ดร.จันทนา ผองเพ็ญศรี เขารวมประชุมวิชาการเรือ่ ง
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ณ สำนักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา วันที่ 20 ตุลาคม 2552
๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศศักดิ์ หนูพันธ และ อาจารย รวิทัต ภูหลำ
ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษรายวิชา 550 371 การจัดการทางเภสัชศาสตร วันที่
17 ธันวาคม 2552 หัวขอการจัดการของเสียของโรงงานและ Waste management
ผูบ รรยาย ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ หนูพันธ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 หัวขอ
การจัดการและใชประโยชนจากขอมูล ผูบรรยาย อาจารย รวิทัต ภูหลำ ณ คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
๏ อาจารยณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษรายวิชาการ
สื่อสารขอมูลและเครือขายเบื้องตน(7122702) ตลอดภาคเรียนที่ 1/2552
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๏ รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน อนันตชื่น และอาจารย ดร.จิตติ รักบุตร
ไดรับเชิญเปนผูบรรยายในการสัมมนาวิชาการ Franco-Thai Seminar in Pure
and Applied Mathematics ระหวางวันที่ 29 – 31 ตุลาคม ณ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล อนแฉง
« เขารวมประชุมโครงการเสริมสรางเครือขายในการพิทักษสาธาร
ณสมบัติของแผนดิน วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ
« ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ วิชา ENTM 630 AIR QULITY
MANAGEMENT วันที่ 16,23,30,มกราคม 2553 และวันที่ 6 กุมภาพันธ 2553
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๏ ผูชวยศาสตราจารยดร.มัลลิกา ปญญาคะโป เปนวิทยากรบรรยาย
หลักสูตรฝกอบรมบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจำโรงงาน วันที่ 2 ตุลาคม 2552
และ วันที่ 15 ตุลาคม 2552 ณ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (สสท.)

๏ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม
« ไดรับเชิญเปนวิทยากรอบรมเทคนิคปฏิบัติการเรื่อง การจัด
กิจกรรมการเรียนรูที เน
่ นกระบวนการคิด ใหกับนักเรียนโครงการสงเสริมความ
เปนเลิศดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (TSM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
วันที่ 5 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ จังหวัดกาฬสินธุ
« เปนวิทยากรใหการอบรมคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศประจำป 2553 ครั้งที่ 1
ในวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2552 ณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
๏ อาจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ เขารวมโครงการวิจัยและพัฒนา
วัคซีน เรื่อง การพัฒนาวิธีตรวจวัด IgG ที่มีตอเชื้อไวรัสเด็งกี่และเชื้อไวรัส
ชิกุนกุนยา ระหวางเดือนตุลาคม 2552-เดือนมีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัย
มหิดล
๏ นายจรัญ หัวใจฉ่ำ ไดรับเชิญเปนวิทยากรพิเศษในหัวขอจริยธรรม
กับการทำงาน ใหกับนักศึกษาโครงการ พสวท.ทุกสาขาวิชา และนักศึกษาชัน้ ป
ที่ 4 สาขาวิชาฟสิกส วันที่ 20 ตุลาคม 2552 ณ หองปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
อาคารวิทยาศาสตร 4 ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาศาสตร
๏ อาจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ
วิชา ทพชท 306 เคมี ใหกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทันตกรรม ระหวางวันที่ 13 พฤศจิกายน และ วันที่ 11 ธันวาคม
2552 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๏ ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐไดรับเชิญเปนวิทยากร
ใหความรูแกบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วันที่
6,8 ตุลาคม และวันที่ 12 -14 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
๏ อาจารย ดร.วยา พุทธวงศ และ อาจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ
เขารวมประชุม นักวิจยั รุน ใหมพบเมธีวิจยั อาวุโส สกว. ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน
รีสอรท รีเจนท บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2552

ขาววิจัย
คณะวิทยาศาสตร ไดพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและอนุมัติใหทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตางๆ ประจำปงบประมาณ 2553 รอบที่ 1 ดังนี้
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร งบประมาณไมเกิน 100,000 บาทจำนวน 1 ทุน ไดแก
1. การดำเนินการเอกภาคที่มี pre-periods 0 และ 1” โดย ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI จากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร
งบประมาณไมเกิน 150,000 บาท จำนวน 3 ทุน ไดแก
1.”พฤติกรรมของยากลุมเตตราไซคลินในชุดจำลองการแพรโดยเปรียบเทียบกับการแพรของยาในรากของตนขาว”โดย รองศาสตราจารย ดร.มลิวรรณ
บุญเสนอ ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
2. “สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแอคติโนมัยซีสในพืช”โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาลระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552
– 30 กันยายน 2553
3. “สัมประสิทธิ์สหสัมพันธความสอดคลองเชิงพหุสำหรับขอมูลที่มีการวัดซ้ำ”โดย อาจารย ดร.ศศิประภา หิริโอตป ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ป ตั้งแต 2
พฤศจิกายน 2552 – 1 พฤศจิกายน 2553
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กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดพิธีปดคาย
โอลิมปกวิชาการคาย 1 เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร
ณ หอง 5406 อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร

สิริอายุรวมใกลเคียงอายุกรุงรัตนโกสินทร
ชืน่ มืน่ กับความสำเร็จของงาน กตเวทิตาจิต ปยวิศรุตาจารย ทวิสตั ติวาร
คุณปู การศิลปากร ในวันเสารที่ 31 ตุลาคม 2552 ทีผ่ า นมา ณ เรือนกระจกบริเวณ
ศูนยศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราช
วังสนามจันทร งานนีภาควิ
้
ชาชีววิทยา บรรจงจัดขึน้ ในโอกาสอายุครบรอบ 72 ป
ของผูมี คุณปู การตอศิลปากร โดยมีศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
ใหเกียรติเปนประธานในงาน และเนื่องจากทานเปนผูรวมสมัยที่มีอายุใกล 72 ป
ดวย ภาควิชาชีววิทยาจึงถือโอกาส จัดงานนี้สำหรับ ศาสตราจารยเกียรติคุณ
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ผศ.ดร.ประดน จาติกวนิช และ รศ.เบญจา แสงวรา งาน
ดำเนินไปดวยความอบอุนและประทับใจ ไดรับผลสำเร็จสมความมุงหมาย คือ
เปนการแสดงออกเพือ่ ใหทานทัง้ 3 รับรูว า ผลงานของทานอยูใน
 ความทรงจำของ
คนรุน หลังเสมอ เปนการสรางโอกาส และสรางบรรยากาศใหผูที ร่ วมสมัยกับทาน
ทั้ง 3 ไดพบปะสนทนากัน และที่สำคัญเพื่อใหบุคลากรรุนหลังไดมีโอกาสรวม
รับรูถึงสิ่งที่ทานมีคุณูปการตอภาควิชาชีววิทยา ตอคณะวิทยาศาสตร และตอ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาฟสกิ สไดจัดอบรมเชิงปฏิบตั การ
ิ เรือ่ ง การสรางสือ่ การสอนและ
การสรางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระหวางวันที่ 12 – 16 ตุลาคม
2552 ภาควิชาฟสิกส อาคารวิทยาศาสตร 3 คณะวิทยาศาสตร

ภาควิชาสถิติ ไดจัดอบรมเชิงปฏิบตั การ
ิ เรือ่ ง การวิจยั
และการใชสถิตเพื
ิ อ่ พัฒนาการเรียนการสอน ระหวางวันที่ 5 – 9
ตุลาคม 2552 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ภาควิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร

4
พิธีมอบทุน และทำสัญญาการรับทุน
โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 12
(The Twelfth National Software Contest : NSC 2010)
ภายใตศูนยประสานงานโครงการ NSC 2010 ภาคตะวันตก
เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552 เวลา 10.30-12.00 น. ณ หองไววิทย พุทธารี
ศูนยประสานงานโครงการ NSC 2010 ภาคตะวันตก โดยความรวมมือของศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) โดยฝายพัฒนาทุนมนุษยดานไอที รวมกับ
สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ และภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดพิธีมอบทุน และทำสัญญาการรับทุนโครงการ NSC 2010 ที่ผาน
การคัดเลือกไดรับทุนจำนวน 53 โครงการ โครงการละ 3,000 บาท โดยมี อาจารย ดร.ชาคร
วิภษู ณวนิช รองอธิการบดี (พระราชวังสนามจันทร) ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน และมอบทุน
พรอมทั้งใหโอวาทแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และอาจารยนักพัฒนา จำนวนกวา 150 คน ที่
เขารวมงานดังกลาว ภายหลังเสร็จสิน้ พิธได
ี ถายภาพรวมกับนักพัฒนาเปนทีร่ ะลึก โดยมีคุณกุล
ประภา นาวานุเคราะห ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายพัฒนาทุนมนุษยดานไอที เนคเทค ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร รศ.ดร.จันทนา (จันทรา
พรชัย) ผองเพ็ญศรี หัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอร และอาจารยโอภาส วงษทวีทรัพย หัวหนา
ศูนยประสานงานโครงการ NSC ภาคตะวันตก รวมเปนสักขีพยาน (ติดตามความคืบหนาของ
โครงการ NSC ไดที่ http://nsc-su.hi5.com)

บทความ

เกิดมาคูกัน

กัลยา ศรีพุทธชาติ
ตามหลักทางนิเวศวิทยาแลว สิ่งมีชีวิตบนโลกเราไมสามารถอยูไดเพียงลำพัง ตองมีความ
สัมพันธกบั ชนิดอืน่ ๆไมทางใดก็ทางหนึง่ ไมทางตรงก็ทางออม หัวขอหนึง่ ทีกล
่ าวถึงในเรือ่ งนี้ คือการ
วิวัฒนาการรวมกัน (coevolution) หรือใหฟงงายอีกหนอยเปน...การปรับตัวรวมกัน (adaptation)
มาเปนเวลานาน ซึ่งคำวา “ การปรับตัวรวมกันมา ” นี้ หลายคนอาจนึกไปถึงแตการปรับตัวรวมกัน
เฉพาะในดานที่มีการชวยเหลือกันสงเสริมกัน ไมใชเลย เพราะคำนี้มีความหมายครอบคลุมทั้ง
ดานบวกหรือ ดานลบ ฉบับนี้ขอกลาวถึงการปรับตัวรวมกันทางดานลบกอน
คูแรก ขอนำเสนอ...ยีราฟกับพืชมีหนาม…..ตอนนี้ลองหลับตานึกถึงพื้นที่แหงแลง
โดยเฉพาะในหนาแลง ที่สัตวกินพืช (herbivores) ทั้งหลายตางแยงชิงกินหญาและพืชสีเขียวที่มี
อยูไมมากนัก พอพืชบางตนบางชนิดมีโอกาสแตกกิ่งกานและยอดออนบาง โผลออกมาดูโลกได
ไมนาน บรรดาสัตวเหลานั้นจะกรูกันเขามากัดกินจนหมดคลายกับจองรออยูแลว จากแรงกดดัน
นี้เอง สงผลใหพืชเองมีวิวัฒนาการ ปองกันตัวขึ้นมา เพื่อใหมีโอกาสอยูรอดและแพรพันธุตอไปได
ตัวอยางหนึ่งก็คือการมีหนามไวทิ่มแทงปากสัตวเหลานี้ ซึ่งการปองกันตัวแบบนี้สามารถปองกัน
ไดผลในระดับหนึง่ หรือกับสัตวบางชนิดเทานัน้ เนือ่ งจากสัตวเองก็มีการปรับตัวเพือ่ ใหสามารถกัดกิน
พืชไดเชนกัน ในทีน่ ขอ
้ี ยกตัวอยางคูร กั คูแ คนของพืชมีหนามเหลานีซึ้ ง่ ก็คือ ยีราฟ นัน่ เอง ทีนอกจาก
่
จะตัวสูง หัวสูง (สวนหัวอยูในระดับสูง) ซึ่งไดเปรียบกวาเพื่อนสัตวทั่วไป สามารถกินกิ่งและใบของ
พืชในระดับสูงๆ ไดแลว (ภาพ) ยังพัฒนาวิธีการกินพืชมีหนามเหลานั้นไดอยางนาแคน ดวยการมี
ลิ้นที่ยาว สามารถยื่นมาตวัดใบไมและดึงเขาปาก (ภาพ) โดยผานปราการหนามไมวาจะสั้นหรือ
ยาวไปไดอยางคลองแคลวและมีประสิทธิภาพ
คูร กั คูแ คนอีกคู ทีเคย
่ นำมาเลาสูกั นฟงแลว คือนกกาเหวา กับนกเอีย้ งสาริกาทีมี่ วิวฒ
ั นาการ
ตามลางตามลาฝากฟกไขและลูกเลี้ยงกันมานาน จัดเปนตัวอยางที่ดีและเห็นกันจะๆ และหาดูได
ไมยากในทับแกว ชวงเดือน กุมภาพันธ-มิถุนายน ตามตนไมสูง เชน ตนจามจุรี ตนมะพราว........
พูดถึงเรื่องนี้กี่ครั้ง ก็ยังอดสงสารนกเอี้ยงสาริกา (แหงทับแกว)ไมไดสักที
ขอคิดจากเรือ่ งนี้ ก็คือ สิง่ ตางๆ บนโลกมักมีสิง่ ทีคู่ กั นเสมอ แลวแตวา จะเปนคูแบบ
 สงเสริม
กันหรือห้ำหัน่ กัน ดังนัน้ ถาบังเอิญในชีวติ จริงใครตองพบเจอกับปญหาบางอยางแบบเกาะติดแนน

สลัดไมหลุด แมจะไดพยายามแกไขอยางเต็มเหนี่ยวแลว ขอให
ผอนคลายดวยการคิดปลงตกขำๆอิงวิชาการเล็กๆและฟนธงไป
เลยวา คง “ เกิดมาคูกัน ”

ขาวคณะวิทยาศาสตรมีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร ศิษยเกา และผูมีอุปการคุณหากทานมี
ความประสงคทีจ่ ะสงขอเสนอแนะขาวสารหรือทีอ่ ยูโปรด
 แจง คณะวิทยาศาสตรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม
73000 โทร. 0-3425-5093 โทรสาร 0-3425-5820 E-mail science@su.ac.th สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตร
ไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน

ขอเชิญคณาจารยและศิษยเกาสงบทความทางวิชาการ
ขนาดครึ่งหนา A4 ลงวารสารรายเดือนคณะวิทยาศาสตร
ม.ศิลปากร หากไดรับคัดเลือกตีพิมพในวารสาร
จะไดรับคาสมนาคุณ เรื่องละ 500 บาท

