ปีที่ 18 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2555

จากคณบดี
ข่าวงานครบรอบ 40 ปีและงานสัปดาห์ว
 ิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555
ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ40 ปีของคณะวิทยาศาสตร์ คณะฯ มีงานนิทรรศการทาง
วิชาการ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าวมาตลอดทั้งปี และในเดือน
สิงหาคมนกี้ ็มีการจัดงานวิชาการรวมกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 15
– 17 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานใน
ช่วงเช้า มีโรงเรียนในจังหวัดใกล้เคียงประมาณ 70 โรงเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันต่างๆ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพ การ
แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันท กั ษะทางวทิ ยาศาสตร์ การแข่งขันก ล่าว
สุนทรพจน์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทาง
วิชาการ งานวจิ ยั ข องคณาจารย์/นักศึกษา หลากหลายสาขาวชิ า ทัง้ ว ทิ ยาศาสตร์บ ริสทุ ธิ์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยที่โดดเด่นของภาค
วิชาต่างๆ และสำหรับงานฉลองในช่วงเย็น ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา  คณะฯ ได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ คุณห ญิงไขศรี ศรีอ รุณ มาเป็นป ระธานในพธิ เี ปิดง าน  ท่านอธิการบดี คณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์ / สถาบัน/ สำนัก และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ หลายท่านก็ได้
ให้เกียรติมาในงาน  ซึ่งในโอกาสนี้คณะฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผ ู้มีอุปการคุณของ
คณะฯ   อดีตผู้บริหารและอาจารย์เกษียณที่มาร่วมงาน อาจารย์และบุคลากรที่มีผล
งานวิจัยหรือปฏิบัติงานในหน้าทีด่ ีเด่น และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ดังนี้
ผู้มีอุปการคุณของคณะฯ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายภราเดช พยัฆวิเชียร คุณด วงสมร
วรฤทธิ์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
อดีตผู้บริหารและอาจารย์เกษียณที่มาร่วมงาน
ผศ.ดร.ประดน จาตกิ วนิช   รองศาสตราจารย์อ ำพน ศรัณยชยั อาจารย์ ดร.อำนาจ  
สิทธัตตระกูล อาจารย์ ดร.ชาคร วิภษู ณวนิช   ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี นิลกรณ์                                                                                             
รองศาสตราจารย์อรุณี   สมมณี รองศาสตราจารย์พิภพ พรหมสุทธิรักษ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ วิไลภรณ์   บุญญก ิจจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะศักดิ์ ประดิษฐวงศ์
รองศาสตราจารย์จ ำนงค์  ธำรงมาศ และ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  รัตนประเสริฐ
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าค
 ณะวิทยาศาสตร์
นายสันติ สุรรัตน์  นายชาญ พวงสุดรัก  และ นางสุชามา   คุณากร
อาจารย์และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยหรือปฏิบัตง
ิ านในหน้าทีด
่ ีเด่น
ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ดร.มลิวรรณ บุญเสนอ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนม่ิ รองศาสตราจารย์ ดร.พรทพิ ย์ ชัยมณี รองศาสตราจารย์      
วีรานนั ท์ พงศาภกั ดี อาจารย์ ดร.นันทนติ ย์ วานิชาชวี ะ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์                 
ทองภกั ดี รองศาสตราจารย์ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ รองศาสตราจารย์ดร.เสริม จันทร์ฉาย
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรตั น์พมิ ล นายประสิทธิ  ์ บัวน อ้ ย และ นายจรัญ  หัวใจฉำ่

3L$BN'L!L? (MOU) ?JFBdL$EM5K!$L5#/J!??=!L?!L?HR0=CP!DL (E!H.) UAJ China Educat
L?UA!T7AO[>5#/L%L?>g
RNET) 7?JT3CEL4L?/?K,7?J'L'5%O5 T:Q[H?dB==QH!K5W50eL5!L?CP!DLUAJBN%K> 1AH0%5!
5
%O
7?J'L'5
,
/?K
T3CEL4L?
>UAJ7?J
H$3K\$EH$7?JT3C (P[$%JT7i57?JV>'5g3K\$1dH7?JT3CX3

scie

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Advanced Network ครั้งที่
34 ณ ประเทศศรีลังกา ซึ่งจัดร ะหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 55 โดยการสนับสนุนของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 20  ประเทศ
โดยเนื้อหาการประชุมเน้นความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในการนี้ ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของความร่วมมือท างวิชาการ
ครั้งน ี้ และร่วมการลงนามเป็นพ ยานในข้อตกลงความร่วมมือท างวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงาน
พิธลี งนามข้อตกลงความร่วมมือ (จากซ้าย)   โดย ผศ.ดร.
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ China Education and Research Network (CERปานใจ ธารทัศนวงศ์ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล (ผู้แทน สกอ.)
NET) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมมือก ันในด้านการศึกษาและวิจัย ตลอดจนการแลก
ประเทศไทย Prof. Jianping Wu (director of CERNET) และ
เปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัยของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อป ระเทศไทยและประเทศ
eU35 E!H.)
TANCBN<L1?J!S
8C.BN'สL)
Prof. Xing
(deputy
director
of 5W%
CERNET)
ประเทศ
าธารณรั
ฐ A (8Sสาธารณรั
4L?3KC5B$Cg
8C.0?.7L
L>) V0>
=?dB==QLiH (%L!(e
4OA$5L="eH1!A$#BL
ฐประชาชนจีน
7?JT3C
CERNET)
of
Xing Li (deputy director

Wu (director
ประชาชน
จนี of CERNET) UAJ Prof.
Prof. Jianping
7?J'L'5%O5

%L?>gE?4? T!N0T!?O> $X!?
CLE1?L%L?>g 0?.%?R$UE$ AK!D/6R) Ed$ #/60O#/JBN3>LCLE1?g UAJ 8Se'dB>CLE1?L
g 3O[X0e?K63R5=SA5N4N(N
>LCLE1?
3
#/JBN
>L
3
BN
B
L'O
'
<L#BN
)LV3
)
DL7?N
!
CP
!
5K
6
K
50O! ประเภทต่าง ๆ ในงานสัปดาห์
ผล
การปL=>N
ระกวด
ว ิทยาศาสตร์
?dB=UE0$#B
L<L#BN'L'OBN3>L
4N71h >g HSd
UAJ5L>H
)
T%?N
5
1K
20,000 6L3 WFeU!d 5L$ELB,N1N=L HN5EBdL$ 5L$ELBH?K))L
3R5 Y AJ2555
3> %M5B5 3 พ.ศ.
%
1.  การประกวดพานพุ่มสักการะ

ชือ่ โครงงาน “การศกึ ษาความสามารถในการรกั ษาเสถียรภาพ
น้ำยางพารา”
2.  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ประเภทดอกไม้สด
ชื่อโครงงาน “เครื่องเติมน้ำมันหล่อลื่นรถบรรทุก”
รางวัลท ี่ 1 โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”
รางวัลที่ 3 ไม่มผี ู้ได้รับรางวัล
รางวัลท ี่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
รางวัลชมเชย 4 รางวัล
รางวัลท 3 ไม่มผี ู้ได้ร ับรางวัล
1.  โรงเรียนจฬุ าภร ณราชวทิ ยาลัย ปทุมธานี ชือ่ โครงงาน“มีด
รางวัลช มเชย 2  รางวัล    โรงเรียนนาคประสิทธิ์   โรงเรียนราชินีบูรณะ
กรีดยางพาราตามหลักการยศาสตร์ลดอาการโรคอุโมงค์ข้อมือ”
ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์
2. โรงเรียนทวารวดี ชื่อโครงงาน “ประสิทธิภาพน้ำหมัก
รางวัลที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศ ิลปากร
ชี
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่
ผลต่อการเจริญเติบโตของต้นผักก าดหอม”
รางวัลที่ 2 โรงเรียนวัดราษฎร์บ ำรุง (งามศิริวิทยาคาร)
1
3. โรงเรียนพรหมานสุ รณ์ จังหวัดเพชรบุรี ชือ่ โครงงาน “เครือ่ ง
รางวัลที่ 3 ไม่มผี ู้ได้รับรางวัล
รางวัลช มเชย  3  รางวัล 1.  โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 2.  โรงเรียนวัด กรองน้ำอย่างง่ายจากกเส้นใยพืช”
4.  โรงเรียนสงวนหญิง  ชื่อโครงงาน “ไบโอแก๊สจากขี้วัวและ
บ้านโป่ง “สามัคค ีคุณปู ถัมภ์” 3.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
เมล็ดส บู่ดำ”
2.  การแข่งขันวาดภาพ
5.  การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับม ัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ  “ เมืองศิวิไลใต้บาดาล”
รางวัลที่  1 โรงเรียนอัสส ัมชัญสมุทรปราการ
รางวัลท ี่ 1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลที่  2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รางวัลที่ 2 โรงเรียนสมเด็จพระปิยม หาราชรมณียเขต
รางวัลที่  3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
รางวัลท ี่ 3 โรงเรียนประชามงคล
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
รางวัลชมเชย 1 รางวัล     โรงเรียนนารีว ุฒิ
1.  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ระดับม ัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ  “ผี”
2.  โรงเรียนอัสสัมชัญส มุทรปราการ
รางวัลท ี่ 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
6.  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
รางวัลท ี่ 2 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้ว ิทยาคม
รางวัลที่  1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี
รางวัลท ี่ 3 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”
รางวัลที่  2 โรงเรียนสวนผึ้งว ิทยา
3.  การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
รางวัลที่  3 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคคี ุณูปถัมภ์”
รางวัลที่  1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
7.  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
รางวัลท ี่  2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่  3 โรงเรียนสุคนธีรว ิทย์
รางวัลที่  1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
4.  การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
รางวัลที่   2 โรงเรียนวิสุทธรังษี
รางวัลที่  1 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
รางวัลที่   3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ชื่อโครงงาน“สภาพแวดล้อมและวัสดุที่มีผลต่อการเพาะ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เห็ดนางฟ้า”
รางวัลที่  1 โรงเรียนอัสส ัมชัญสมุทรปราการ
รางวัลท ี่  2 มีผู้ได้รับรางวัล 2 โรงเรียน
รางวัลที่  2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
รางวัลที่  3 โรงเรียนวิสุทธรังษี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรธร เกิดเกรียงไกร หัวหน้าภาควิชาชีวิทยา ร่วมแสดง
ความยินดีกับน ักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ทีไ่ด้รับทุน
มูลนิธิซิเมนต์ไทย จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท ให้แก่ นางสาวฐิติมา อินส ว่าง    
นางสาวอรัญญา ตันเจริญ และนายอธิปัตย์ อู่ศิลปกิจ

nce

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์  ได้จัดโครงการการจัดการความรู้
ความก้าวหน้าแ ละการพัฒนาประสิทธิภาพงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย ครั้งที่ 3 ในวนั ศกุ ร์ท่ี 7
กันยายน 2555 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. ณ ห้อง 4320 อาคารวิทยาศาสตร์ 4

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอเชิญศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงาน “40 ปี สถาปนา ย้อนเวลา...วิดย ากลับวังฯ” ใน
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00 - 18.00 น. ร่วมมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผ ู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2555 เวลา
18.00 - 22.00 น. งานคืนสเู่หย้า บริเวณเนินวิดยา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังส นามจันทร์ จ.นครปฐม บัตรราคา
600 บาท ติดต่อซ ื้อบัตรได้ที่ตัวแทนรุ่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://alumni.sc.su.ac.th โทรศัพท์หมายเลข 08-4439-8108

ข่าวบุคคล
อาจารย์ ดร.จันทร์ด ี ระแบบเลิศ
เข้าร่วมประชุมวิชาการพิษวิทยาในงานอาชีวอนามัยและสิ่ง
แวดล้อมชุมชน ในโครงการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 30
กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555ณ ห้องประชุม โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง
จังหวัดร ะยอง
ร่วมปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาเทคนิค RT-LAMP  สำหรับการตรวจ
หาเชื้อไวรัสอหิวาห์สุกร ที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ อินทวี   ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครู
และนกั เรียนหอ้ งเรียนสง่ เสริมค วามเป็นเลิศด า้ นวทิ ยาศาสตร์แ ละคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักส วนกุหลาบมัธยม)
อาจารย์ ดร.พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม
th
6 Asia-Oceania Forum on Synchrotron Radiation Research               
(AOFSRR2012) และถวายรายงานตอ่ ส มเด็จพ ระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในช่วงการทอดพระเนตรนิทรรศการโปสเตอร์ในส่วนของ
นักศึกษาในโครงการ DESY Student Program วันที่ 9 สิงหาคม 2555  
ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ
อาจารย์ด ร.งามจิตต์  เจียรกุลป ระเสริฐ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์   และเข้าร่วมประชุม        
ในวนั พฤหัสบดีท่ี 16  สิงหาคม  2555  ณ  ห้องประชุม  3415  อาคาร 3       
ชั้น 4 วิทยาลัยน านาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา
รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ
ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาชีววิทยา   และเข้าร่วมประชุม   ในวันศุกร์ที่   17   สิงหาคม 2555          

ณ  ห้องประชุม  2207 อาคาร  2  ชัน้   2  วิทยาลัยน านาชาติม หิดล วิทยาเขต
ศาลายา
		 เข้าร่วมประชุมวิชาการของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิ
ตสถาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วันที่
29 – 30 สิงหาคม 2555 ณ ชิคาโก้ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแ สง
ได้รบั เชิญเป็นวทิ ยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสำหรบั ครผสู้ อน
เครือข ่ายคณิตศาสตร์จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2555
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดร าชบุรี
เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรให้การอบรมครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ สำหรับครูบ รรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2555
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
อาจารย์ ดร.สวรรยา ศกุนต ะเสถียร เข้าร ว่ มประชุมแ ละเป็นว ทิ ยากร
ให้การอบรมครูวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สำหรับครูบรรจุใหม่ ระหว่างวนั ท่  ี
19 – 24 สิงหาคม 2555 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (สคบศ.) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศรีแดง ได้รับเชิญเป็น Scientific         
Committee งานประชุมว ิชาการระดับน านาชาติว ิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
เมมเบรนครัง้ ท ี่ 10 ปี 2012  หัวข้อ “เมมเบรนสำหรับพ ลังงานและสงิ่ แ วดล้อม
ทีย่ ง่ั ยืน” ระหว่างวนั ท่ี 22-24  สิงหาคม 2555  ณ  โรงแรม อมารเี อเทรยี ม  
กรุงเทพมหานคร  
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์  ดร.บุญศรี จงเสรีจติ ต์ และ อาจารย์ดร.จันทร์ดี         
ระแบบเลิศ เข้าร ว่ มประชุมส มั มนาวชิ าการ ปอมท. ประจำปี 2555  ในระหว่าง
วันท ี่ 23 – 24 สิงหาคม 2555 ณ อาคารเอกาทศรถ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรา  สรรมณี
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร เรือ่ ง “การใช้โปรแกรมระบบบริหารงานวจิ ยั   (NRPM)  

เพื่อเสนองบประมาณประจำปี 2557” วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555           
ณ ห้องปฏิบัตกิ ารศูนย์คอมพิวเตอร์   ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล  
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร
เข้าร่วมประชุมที่จัดขึ้นโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อม
ไทย จั ด ป ระชุ ม ค รั้ ง ที่ 5/2555 ในวั น อั ง คารที่ 28 สิ ง หาคม 2555                 
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตบางเขน  
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะโรแบร์  ร่วมประชุมท่ี
จัดขน้ึ โดยสมาคมสถาบันอดุ มศึกษาสง่ิ แวดล้อมไทย จัดประชุมครัง้ ท่ี 5/2555  
ในวนั องั คารท่ี 28 สิงหาคม  2555 ณ คณะวศิ วกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สว่างแจ้ง เข้าร่วมประชุมที่จัดโดย
สมาคมสถาบันอ ุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย จัดประชุมครั้งที่  5/2555 ในวัน
อังคารท  ี่ 28  สิงหาคม  2555 ณ  คณะวศิ วกรรรมศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ ดร.อังก์ศ ริ   ิ ทิพย ารมณ์  เข้าร ว่ มประชุมเพือ่ พ จิ ารณาขอ้ สอบ
มาตรฐานผคู้ วบคุมร ะบบการจดั การมลพิษก ากอตุ สาหกรรม  วันอ งั คารที่ 28  
สิงหาคม และวันพฤหัสบดีท ี่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2555  ณ ห้องประชุม 608
ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา  จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย  
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์  บางยี่ขัน  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
การเสวนา เรื่อง การระดมความคิดเพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการศาสตร์

และศิลป์ เพื่อการอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย  ครั้งท ี่ 2  ในวันที่  31  สิงหาคม
2555  ณ ห้องประชุม  303 หอประชุมว ังท ่าพระ  
นายภูวเมศวร์   สิงห์ทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรรมการเพื่อ
สนับสนุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าให้เข้าถึงการบริการทดแทนไต   จังหวัดนครปฐม   ครั้งที่ 5/2555       
วันที่   24  สิงหาคม  2555  ณ  ห้องประชุม 2  สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม
นายยุทธศักดิ์ บุญรอด ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปสำรวจสถานที่
ติดต งั้ ร ะบบอบแห้งพ ลังงานแสงอาทิตย์แ บบเรือนกระจกในโครงการนำร่อง
ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับชุมชน    
ปี 2555 ในพื้นทีเ่ขตภาคกลาง  และภาคตะวันออก  ได้แก่จังหวัดอยุธยา,
อ่างทอง, นนทบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง,  จันทบุรี   และ
ตราด  ระหว่างวันที่  20-27  สิงหาคม  2555    
นางสาวกรพรรณ เศวตสวุ รรณกลุ เข้าร ว่ มโครงการอบรม  เรือ่ งการ
ดูแลรกั ษาและสอบเทียบเครือ่ งชงั่ แ ละตคู้ วบคุมอ ณ
ุ หภูมิ วันท ี่ 17 สิงหาคม
2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวสาวณ
ิ ี ปฐมสรุ ยิ ะพร เข้ารว่ มโครงการอบรม  เรือ่ งการพฒ
ั นา 
งานประจำด้วยการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 4 วันที่ 9
สิงหาคม 2555 ณ คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายนพดล   สุขกล่อมชีพ   เข้าร่วมสัมมนาไมโครคอนโทรเลอร์
ในหัวข้อ  Product  Introduction  & Fujitsu  32  Bits  ARM  Cortex  
Workshop  for  Beginner  ในวันที่  24  สิงหาคม  2555 จัดโดยบริษัท
อีเลคทรอนิคส์ซอร์ซจำกัด

UAJ<L#1JBK5HH! X0eU!d%K$FBK0H>R4>L, HdL$3H$, 5536R?O, EN$Fg6R?O, E?J6R?O, &JT'
?JFBdL$BK53O[ 20-27 EN$FL#= 2555
! 5L$ELB!?:??/ TCB1ERB??/!RA T"eL?dB=V#?$!L?H6?= T?Q[H$!L?0SUA?K!DLUAJEH6
BK53O[ 17 EN$FL#= 2555 / #/JT<EK'CLE1?g =FLBN3>LAK>CNA7L!?
! 5L$ELBELBN/O 7,=ER?N>J:? T"eL?dB=V#?$!L?H6?= T?Q[H$ !L?:K.5L$L57?J%M0eB>!
#?K\$3O[ 4 BK53O[ 9 EN$FL#= 2555 / #/JCP!DLCLE1?g =FLBN3>LAK>CNA7L!?

น้ ำ จ ุ ล ิ น ทรี ย ์ (EM) หรื อ ข ยะห อม
UAJ<L#1JBK5HH! X0eU!d%K$FBK0H>R4>L, HdL$3H$, 5536R?O, EN$Fg6R?O, E?J6R?O, &JT'N$T3?L, ?J>H$, %K536R?O UAJ1?L0
หาก2555
พูดถึงน ้ำจุลินทรีย์ หรือ EM (Effective Microorganisms) เชื่อว่าหลาย
?JFBdL$BK53O[ 20-27 EN$FL#=
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ักกัน'ดCLE1?g
ีว่า มี=FLBN
ประโยชน์
มากมายหลายอย่าง เช่น ถ้าที่ไหนส้วมเต็ม หรือท่อ
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น์ นั้ 6จ6R#ะAL!?EL>E5K
ไปชว่ ยย6อ่ E5Rย5สลายสารอนิ ทรีย์
#?K\$3O[ 4 BK53O[ 9 EN$FL#= 2555 / #/JCP!DLCLE1?g =FLBN3>LAK>CNA7L!?

ที่ตกค้างและจะทำให้ส้วมไม่เต็มเร็ว ท่อระบายน้ำก็ไม่อุดตัน ประโยชน์ข้อต่อมาคือ
K.5L sc27
สามารถใช้ในการดับกลิ่นเหม็นต่างๆ ได้?K1อ'5!
ย่าV'#BN
งดี Bไม่
ว่าจะเป็นกลิ่นข องห้องส้วม กองขยะ
+K>%C4+? )3@2N (EM)
93B
:
"2;9:1
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