ปีที่ 18 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2555

จากคณบดี
เมื่อวันที่ 12-25 ตุลาคม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับมูลนิธิ สอวน. จัดอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1  โดยมีนักเรียนที่ได้
รับคัดเลือกจากโรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาคตะวันตกเข้ารับการอบรมที่คณะวิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้เก็บเกี่ยวความรู้   วิชาการและประสบการณ์ทั้งจาก
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนๆ ต่างสถาบัน นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ก็จะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าไปแข่งขันในระดับชาติอีก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆ คนด้วย
ในด้านการพัฒนาภายในคณะฯ ก็มีการจัดกิจกรรมสำหรับบุคลากรเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ เพิ่มพูนป ระสบการณ์ เพื่อนำ
มาประยุกต์ใช้ก บั ก ารปฏิบตั งิ านในดา้ นตา่ งๆ ทัง้ ท กั ษะดา้ นคอมพิวเตอร์แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทีก่ า้ วไปขา้ งหน้าอ ยูเ่ สมอ รวมถงึ ก าร
ศึกษาดูงานหน่วยงาน หรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ในโอกาสนี้คณะฯ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เปิดโอกาสให้บุคลากร
สายสนับสนุนข องคณะฯ ได้เข้าศึกษาดงู าน ระบบการบริหารจัดการงานที่มปี ระสิทธิภาพสูง เพื่อจะได้นำมาพัฒนางานของคณะฯ ให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป  
นอกจากบุคลากรและนักศึกษาปัจจุบันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานของคณะฯ ในด้านต่างๆ แล้ว สมาคมศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์ ก็มีกิจกรรมที่ดำเนินงานกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดงานเพื่อระลึกถึงอาจารย์ผู้ที่เกษียณอายุราชการในแต่ละปี
โดยในปีนจี้ ะจัดงานที่คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน นี้ และในช่วงเย็นก ็จะมีงานคืนสู่เหย้าซึ่งศิษย์เก่าข องคณะฯ ก็จ ะได้มี
โอกาสมาพบปะสังสรรค์ และร่วมรำลึกถึงวันเก่าๆ จึงข อเชิญช วนมา ณ โอกาสนี้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดพิธี
ปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555              
ณ คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง 5406 อาคารวิทยาศาสตร์ 4      
คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

scie

รองศาสตราจารย์วัฒนา เกาศัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ศรีพุทธชาติ รองคณบดีฝ่ายจัดการ
ศึกษา นำบคุ ลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะวทิ ยาศาสตร์
ศึกษาดงู าน ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศ กุ ร์
ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 วันท ี่ 2 พฤศจิกายน 2555    
ณ ห้อง 126 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดท ำ มคอ.5 มคอ.6 และมอค.7 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์
ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐาน TQF วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นฤมล เผือกขาว มีคณาจารย์ของคณะ    
มาเข้าร่วมโครงการ 46 คน เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง 4103 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์

nce

ข่าวบุคคล

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง เข้าร่วมพิธี
เปิดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย วันที่ 30 ตุลาคม 2555
ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร   สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
• อาจารย์  ดร.วิภาวรรณ เล้าอรุณ ได้รับเชิญช่วยสอนเสริม
คณิตศาสตร์ ให้แก่น ักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ –
คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนสาธิตม หาวิทยาลัยศ ลิ ปากร จังหวัดน ครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์   ฝึกอบรม
หลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน
สำหรับอ ตุ สาหกรรมสงิ่ ท อ รุน่ ท ี่ 4 วันท ี่ 30 ตุลาคม 2555 ณ มูลนิธิ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมืองทองธานี
• รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สว่างแจ้ง ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะ
โรแบร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรา สรรมณี เข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2555 ครัง้ ท่ี 2 และ ประชุมสมาคมฯ ครัง้ ท่ี
7/2555 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 29
ตุลาคม 2555 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร ตลิง่ ชัน
กรุงเทพฯ
• รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศรีแดง  เป็นคณะกรรมการ
ฝ่ายวชิ าการการประชุมก รรมการวชิ าการนานาชาติ เรือ่ ง การจดั การ
สิง่ แ วดล้อมและสารอนั ตรายเพือ่ ม งุ่ ส เู่ ศรษฐกิจท ยี่ งั่ ยืน กำหนดจดั ข นึ้ 
ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2556 และเข้าร่วมประชุมเพื่อ
วางแผนการดำเนินงานในการจัดประชุมวิชาการฯ วันที่ 26 ตุลาคม
2555 ณ จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย
• อาจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ วัดตาล และ อาจารย์ ดร.สุมามาลย์
บันเทิง เดินทางไปตรวจสอบการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องมือ
วัดรังสีดวงอาทิตย์ โครงการพัฒนาปรับปรุงคู่มือข้อมูลมาตรฐาน
ด้านภูมิอากาศและแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานด้านพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.)   ซึ่งติดตั้งที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
จังหวัดสงขลา วันท ี่ 26 – 28 ตุลาคม 2555

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรการสมั มนาความรว่ มมอื ร ะหว่างหอ้ งสมุดส ถาบันอ ดุ มศึกษา
ครั้งที่ 29 ในการอภิปรายเรื่อง แนวโน้มในอนาคตของความร่วม
มือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย   วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2556   ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล ำปาง
• อาจารย์อภิเษก หงษ์วิทยากร   ได้รับเชิญช่วยสอนเสริม
รายวิชา ง31202 การโปรแกรม 1 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 4   ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 7
พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
• อาจารย์อรทัย เขียวพุ่ม ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
โครงการพฒ
ั นานกั เรียนชนั้ ม ธั ยมศึกษาปที ี่ 1 ทีม่ คี วามสามารถพเิ ศษ
ด้านวชิ าวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาองั กฤษ ณ โรงเรียนนารี
วุฒิ บ้านโป่ง ราชบุรี
• ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม และอาจารย์ ดร.สมเจตน์
ชัยย ะ เข้าร ว่ มประชุมค ณะกรรมการพฒ
ั นาขอ้ สอบวดั ผลสมั ฤทธิ  ์ วิชา
ฟิสกิ ส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  โครงการสง่ เสริม
การผลิตค รูท มี่ คี วามสามารถพเิ ศษทางวทิ ยาศาสตร์แ ละคณิตศาสตร์
(สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 วันที่
16 ตุลาคม 2555 ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)  กรุงเทพฯ
• อาจารย์ ดร.ภิญโญ แท้ป ระสาทสทิ ธิ์ ได้ร บั เชิญเป็นว ทิ ยากร
ให้การอบรมคัดเลือก ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2556 ครัง้ ท่ี 1 วันท่ี
25 ตุลาคม 2555 ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) กรุงเทพฯ
• อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เชาวรยี ์ อรรถลงั ร อง ได้ร บั เชิญเป็นอ าจารย์พ เิ ศษรายวิชาสรีรวิทยา
ของจุลินทรีย์ รายวิชา 4032603 (สอนเป็นทีม) ให้กับนักศึกษา
หมู่เรียน 52/22 ภาคเรียนที่ 1 /2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม
• รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม  เข้าร่วมประชุมวิชาการ
Thailand-Australia Symposium: New Frontier on Advanced
Functional Nano materials วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2555
ณ โรงแรมอินเตอร์ค อนติเนลตัล กรุงเทพฯ

ยี น ท ำให้ ผ อม มี จ ริ ง ห รื อ ???

ฐาปนี รักษาความดี SC34

ตัวของเซลล์ไขมัน ฯลฯ หมายความว่า ถ้ายีนเหล่านี้ทำงานดจี ะ
ทำให้คนคนนั้นอ้วน แต่ยังไม่พบว่ามียีนไหนที่ทำให้ “ผอม” เลย
จนในทสี่ ดุ น กั ว ทิ ยาศาสตร์ก ค็ น้ พ บยนี ท ที่ ำให้ผ อมได้อ ย่างแท้จริง
โดยการศกึ ษาในผปู้ ว่ ยทเี่ ป็นอ อทิส ติก จ ากสาเหตุโครโมโซมที่ 16
แหว่งไป ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มักมีน้ำหนักตัวมากกว่าค่าเฉลี่ย จึงตั้ง
สมมุติฐานว่า ในส่วนโครโมโซมที่ 16 ที่แหว่งไปนั้นน่าจะมียีนที่
เกี่ยวข้องกับความผอมอยู่ เมื่อระบุตำแหน่งบนโครโมโซมให้
ชัดเจนขึ้นจะเห็นว่าตำแหน่งที่แหว่งไปนั้นอยู่บนแขนข้างสั้นถัด
เซนโทรเมียร ์ไปเล็กน้อย เรียกตำแหน่งนี้ว่า 16p11.2 ดังนั้น
1dLจาก
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นักวิทยาศาสตร์จึงรวบรวมอาสาสมัครราว 59,000 คน ในช่วง
อายุต่างๆ ประกอบด้วยคนที่มีลักษณะโครโมโซมในตำแหน่ง
16p11.2 หลากหลาย บางคนตำแหน่งนี้แหว่งไป บางคนมี
ตำแหน่งน เี้ กินม า เพือ่ เปรียบเทียบนำ้ ห นักร า่ งกายกบั ก ลุม่ ค วบคุม
สิ่งที่พบคือ ในคนที่มีตำแหน่ง 16p11.2 เกินมา มีค่าเฉลี่ยน้ำ
หนักต่ำกว่า กลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้พบว่าในเด็กที่มีตำแหน่ง
16p11.2 เกิน น้ำหนักตัวจะเพิ่มช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันที่
ตำแหน่ง 16p11.2 ปกติ จากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจำนวน
มากและหลากหลาย ทำให้นักวิทยาศาสตร์พอจะสรุปได้ว่าใน
ตำแหน่ง 16p11.2 มีย นี ท ที่ ำให้ผ อมอยู่ การมโี ครโมโซมตำแหน่ง
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