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ปีที่ 18 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2555

ข่าวงานครบรอบ40ปีและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี2555

	 ปี	นี้	เป็น	ปี	ที่	ครบ	รอบ40	ปี	ของ	คณะ	วิทยาศาสตร์	คณะฯ	มี	งาน	นิทรรศการ	ทาง	

วิชาการ	 เพื่อ	เป็นการ	เฉลิม	ฉลอง	เนื่อง	ใน	โอกาส	ดัง	กล่าว	มา	ตลอด	ทั้ง	ปี	 และ	ใน	เดือน	

สิงหาคม	นี้	ก็	มี	การ	จัด	งาน	วิชาการ	รวม	กับ	งาน	สัปดาห์	วิทยาศาสตร์	ใน	ระหว่าง	วัน	ที่	15	

–	17	ท่าน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ให้	เกียรติ	มา	เป็น	ประธาน	ใน	พิธี	เปิด	งาน	ใน	

ช่วง	เช้า	 มี	โรงเรียน	ใน	จังหวัด	ใกล้	เคียง	ประมาณ	 70	 โรงเรียน	มา	เข้า	ร่วม	กิจกรรม	การ	

แข่งขัน	ต่างๆ	 เช่น	 การ	แข่งขัน	ตอบ	ปัญหา	ทาง	วิทยาศาสตร์	 การ	แข่งขัน	วาด	ภาพ	 การ	

แขง่ขนั	เขยีน	โปรแกรม	คอมพวิเตอร	์การ	แขง่ขนั	ทกัษะ	ทาง	วทิยาศาสตร	์การ	แขง่ขนั	กลา่ว	

สุนทรพจน์	การ	ประกวด	โครง	งาน	วิทยาศาสตร์		มี	การ	จัด	แสดง	นิทรรศการ	ผล	งาน	ทาง	

วชิาการ	งาน	วจิยั	ของ	คณาจารย/์นกัศกึษา	หลาก	หลาย	สาขา	วชิา	ทัง้	วทิยาศาสตร	์บรสิทุธิ	์

และ	วิทยาศาสตร์ประยุกต	์ ซึ่ง	เป็น	ผล	งาน	ทาง	วิชาการ	หรือ	งาน	วิจัย	ที่	โดด	เด่น	ของ	ภาค	

วิชา	ต่างๆ	 และ	สำหรับ	งาน	ฉลอง	ใน	ช่วง	เย็น	ณ	 ศูนย์	ศิลป	วัฒนธรรม	เฉลิมพระเกียรติ	

6	รอบ	พระชนมพรรษา		คณะฯ	ได้	เชิญ	นายก	สภา	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	ศาสตราจารย์	

เกยีรตคิณุ	คณุ	หญงิ	ไข	ศร	ีศร	ีอรณุ	มา	เปน็	ประธาน	ใน	พธิ	ีเปดิ	งาน		ทา่น	อธกิารบด	ีคณบด	ี

ผู้	อำนวย	การ	ศูนย์	/	สถาบัน/	สำนัก	และ	บุคลากร	จาก	หน่วย	งาน	ต่างๆ	หลาย	ท่าน	ก็ได้	

ให้	เกียรติ	มา	ใน	งาน	 	ซึ่ง	ใน	โอกาส	นี้	คณะฯ	 ได้	มอบ	ของ	ที่	ระลึก	ให้	แก่	ผู้	มี	อุปการ	คุณ	ของ	

คณะฯ	 	 อดีต	ผู้	บริหาร	และ	อาจารย์	เกษียณ	ที่มา	ร่วม	งาน	 อาจารย์	และ	บุคลากร	ที่	มี	ผล	

งาน	วิจัย	หรือ	ปฏิบัติ	งาน	ใน	หน้าที่	ดี	เด่น	และ	ผู้	แทน	สมาคม	ศิษย์	เก่า	ดังนี้

ผู้มีอุปการคุณของคณะฯ
ศาสตราจารย์	เกียรติคุณ	คุณ	หญิง	ไข	ศรี	ศรี	อรุณ	นาย	ภ	รา	เดช	พยัฆ	วิเชียร	คุณ	ดวงสมร	

วร	ฤทธิ์		และ	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ชัย	ชาญ	ถาวร	เวช

อดีตผู้บริหารและอาจารย์เกษียณที่มาร่วมงาน
	 ผศ.ดร.ประดน	จา	ต	ิกวน	ิช		รอง	ศาสตราจารย	์อำพน	ศรณัย	ชยั	อาจารย	์ดร.อำนาจ		

สิทธั	ต	ตระกูล	 อาจารย์	 ดร.ชาคร	 วิ	ภูษณ	วนิช	 	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	 ดร.ปราณี	 นิล	กรณ์																																																																																													

รอง	ศาสตรา	จาร	ย์	อรุณี	 	 สม	มณี	 รอง	ศาสตราจารย์	พิภพ	 พรหม	สุทธิ	รักษ์	 ผู้	ช่วย	

ศาสตราจารย์	วิไล	ภ	รณ์		บุญ	ญ	กิจ	จินดา	ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ปิยะ	ศักดิ์	ประดิ	ษฐ	วงศ์	

รอง	ศาสตราจารย์	จำนงค์		ธำรง	มาศ	และ	รอง	ศาสตราจารย์	ไพบูลย์		รัตน	ประเสริฐ

ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
	 นาย	สันติ	สุร	รัตน์		นาย	ชาญ	พวง	สุด	รัก		และ	นาง	สุชา	มา			คุณากร

อาจารย์และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานในหน้าที่ดีเด่น
	 ศาสตราจารย์	ดร.ฉวีวรรณ	รัตน	ประเสริฐ	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.มลิ	วรรณ	บุญ	เสนอ	

รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ธนิต	ผิว	น่ิม	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.พร	ทิพย์	 ชัย	มณี	รอง	ศาสตราจารย์							

วี	รา	นันท์	 พงศา	ภักดี	 อาจารย์	 ดร.นันท	นิตย์	 วา	นิ	ชา	ชีวะ	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.อารีย์																	

ทอง	ภักดี	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ดวง	เดือน	ไกร	ลาศ	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เสริม	จันทร์	ฉาย	

รอง	ศาสตราจารย์	ดร.เรณู	เวช	รัตน์	พิมล	นาย	ประสิทธ์ิ		บัว	น้อย	และ	นาย	จรัญ		หัวใจ	ฉ่ำ



s c i e n c e

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.จรุง	แสง	ลัก	ษณ	บุญส่ง	คณบดี	คณะ	วิทยาศาสตร์	

และ	 ผู้	ช่วย	ศาสตรา	จาร	ย์สร	ธร	 เกิด	เกรียง	ไกร	 หัวหน้า	ภาค	วิชา	ชี	วิทยา	 ร่วม	แสดง	

ความ	ยินดี	กับ	นักศึกษา	ปริญญา	โท	ภาค	วิชา	ชีววิทยา	คณะ	วิทยาศาสตร์	ที่	ได้	รับ	ทุน	

มูลนิธิ	ซิ	เมน	ต์	ไทย	จำนวน	3	ทุน	ๆ 	ละ	20,000	บาท	ให้	แก่	นางสาว	ฐิติ	มา	อิน	สว่าง				

นาง	สา	วอ	รัญญา	ตัน	เจริญ	และ	นา	ยอธิปัตย์	อู่	ศิลปกิจ

ผลการประกวดประเภทต่างๆในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
พ.ศ.2555
1.การประกวดพานพุ่มสักการะ
	 ประเภท	ดอกไม้	สด
	 รางวัล	ที่	 1	 โรงเรียน	กระทุ่มแบน	“วิ	เศษ	สมุท	คุณ”
	 รางวัล	ที่	 2	 โรงเรียน	เทพศิรินทร์	นนทบุรี
	 รางวัล	ท	 3	 ไม่มี	ผู้	ได้	รับ	รางวัล
	 รางวัล	ชมเชย	2		รางวัล				โรงเรียน	นาค	ประสิทธิ์			โรงเรียน	ราชินี	บูรณะ
 ประเภท	ดอกไม้	ประดิษฐ์
	 รางวัล	ที่	 1	 โรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 	 	
	 รางวัล	ที่	 2	 โรงเรียน	วัด	ราษฎร์	บำรุง	(งาม	ศิริ	วิทยาคาร)	 	 	
	 รางวัล	ที่	 3	 ไม่มี	ผู้	ได้	รับ	รางวัล	 	 	
	 รางวัล	ชมเชย		3		รางวัล	1.		 โรงเรียน	สารสาสน์	พิทยา	2.		 โรงเรียน	วัด	
บ้านโป่ง	“สา	มัค	คี	คุณู	ป	ถัมภ์”	3.		โรงเรียน	เทพศิรินทร์	นนทบุรี	
2.การแข่งขันวาดภาพ
	 ระดับ	มัธยมศึกษา	ตอน	ต้น	หัวข้อ		“	เมือง	ศิวิ	ไล	ใต้	บาดาล”
	 รางวัล	ที่	 1	 โรงเรียน	พรหมา	นุ	สรณ์	จังหวัด	เพชรบุรี	 	
	 รางวัล	ที่	 2	 โรงเรียน	สมเด็จ	พระ	ปิย	มหาราช	รมณีย	เขต	 	
	 รางวัล	ที่	 3	 โรงเรียน	ประชา	มงคล	
	 รางวัล	ชมเชย	1	รางวัล					โรงเรียน	นารี	วุฒิ
	 ระดับ	มัธยมศึกษา	ตอน	ปลาย	หัวข้อ		“ผี”	
	 รางวัล	ที่	 1	 โรง	เรียน	โพธ	า	วัฒนา	เสนี		
	 รางวัล	ที่	 2	 โรงเรียน	วัด	ห้วย	จร	เข้	วิทยาคม	 	
	 รางวัล	ที่	 3	 โรงเรียน	วัด	บ้านโป่ง	“สา	มัค	คี	คุณู	ป	ถัมภ์”	
3.การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
	 รางวัล	ที่		1	 โรง	เรียน	กาญจนา	ภิเษก	วิทยาลัย	นครปฐม	
	 รางวัล	ที่		2	 โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ	สมุทรปราการ	 	
	 รางวัล	ที่		3	 โรงเรียน	สุ	คน	ธีร	วิทย์		 	
4.การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
	 รางวัล	ที่		1	 โรงเรียน	เบญจม	เทพ	อุทิศ	จังหวัด	เพชรบุรี	
	 	 	 ชื่อ	โครง	งาน“สภาพ	แวดล้อม	และ	วัสดุ	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	เพาะ
	 	 	 	เห็ด	นางฟ้า”	
	 รางวัล	ที่		2	 มี	ผู้	ได้	รับ	รางวัล	2	โรงเรียน
	 	 	 1.	โรง	เรียน	จุฬา	ภ	รณ	ราช	วิทยาลัย	ปทุมธานี

ข่าวบุคคล

	 	 	 ช่ือ	โครง	งาน	“การ	ศึกษา	ความ	สามารถ	ใน	การ	รักษา	เสถียรภาพ			
	 	 	 น้ำ	ยางพารา”
	 	 	 2.		โรงเรียน	เบญจม	เทพ	อุทิศ	จังหวัด	เพชรบุรี
	 	 	 ชื่อ	โครง	งาน	“เครื่อง	เติม	น้ำมัน	หล่อ	ลื่น	รถ	บรรทุก”
	 รางวัล	ที่	 3	 ไม่มี	ผู้	ได้	รับ	รางวัล
	 รางวัล	ชมเชย	4	รางวัล
	 	 	 1.		โรง	เรยีน	จฬุา	ภ	รณ	ราช	วทิยาลยั	ปทมุธาน	ีชือ่	โครง	งาน“มดี	
กรีด	ยางพารา	ตาม	หลัก	การ	ยศาสตร์	ลด	อาการ	โรค	อุโมงค์ข้อ	มือ”
	 	 	 2.	 โรงเรียน	ทวาร	วดี	 ชื่อ	โครง	งาน	 “ประสิทธิภาพ	น้ำ	หมัก	
ชีวภาพ	จาก	ขน	หมู	ส่ง	ผล	ต่อ	การ	เจริญ	เติบโตของ	ต้น	ผัก	กาด	หอม”
	 	 	 3.	โรงเรยีน	พรหมา	น	ุสรณ	์จงัหวดั	เพชรบรุ	ีชือ่	โครง	งาน	“เครือ่ง	
กรอง	น้ำ	อย่าง	ง่าย	จา	กก	เส้นใย	พืช”
	 	 	 4.		โรงเรียน	สงวน	หญิง		ชื่อ	โครง	งาน	“ไบ	โอ	แก๊ส	จาก	ขี้	วัว	และ	
เมล็ด	สบู่	ดำ”
5.การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	 รางวัล	ที่		1		 โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ	สมุทรปราการ
	 รางวัล	ที่		2	 โรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ	นครปฐม
	 รางวัล	ที่		3	 โรงเรียน	ยอ	แซฟ	อุปถัมภ์	
	 รางวัล	ชมเชย	2	รางวัล
	 	 	 1.		โรงเรียน	กรรณ	สูต	ศึกษา	ลัย	
	 	 	 2.		โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ	สมุทรปราการ
6.การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
	 รางวัล	ที่		1		 โรงเรียน	ดรุณา	ราชบุรี	 	
	 รางวัล	ที่		2	 โรงเรียน	สวนผึ้ง	วิทยา
รางวัล	ที่		3		 โรงเรียน	วัด	บ้านโป่ง	“สา	มัค	คี	คุณู	ป	ถัมภ์”
7.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
	 ระดับ	มัธยมศึกษา	ตอน	ต้น	
	 รางวัล	ที่		1	 โรงเรียน	พรหมา	นุ	สรณ์	จังหวัด	เพชรบุรี	 	 	
	 รางวัล	ที่			2	 โรงเรียน	วิ	สุทธ	รัง	ษี
	 รางวัล	ที่			3	 โรงเรียน	ยอ	แซฟ	อุปถัมภ์
	 ระดับ	มัธยมศึกษา	ตอน	ปลาย	
	 รางวัล	ที่		1	 โรง	เรียน	อัส	สัมชัญ	สมุทรปราการ	 	 	
	 รางวัล	ที่		2	 โรง	เรียน	กาญจนา	ภิเษก	วิทยาลัย	นครปฐม	
	 รางวัล	ที่		3	 โรงเรียน	วิ	สุทธ	รัง	ษี	

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)
ผศ.ดร.ปาน	ใจ	 ธาร	ทัศน	วงศ์	 อาจารย์	ภาค	วิชา	คอมพิวเตอร์	 คณะ	วิทยาศาสตร์	 และ	คณบดี	บัณฑิต	

วิทยาลัย	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	 ได้	เข้า	ร่วม	การ	ประชุม	Asia	Pacific	Advanced	Network	ครั้ง	ที่	

34	ณ	ประเทศ	ศรี	ลังกา	ซึ่ง	จัด	ระหว่าง	วัน	ที่	 25-29	สิงหาคม	55	 โดย	การ	สนับสนุน	ของ	สำนักงาน	

คณะ	กรรมการ	การ	อุดมศึกษา	มี	ประเทศ	ใน	กลุ่ม	เอเชีย	แปซิฟิก	เข้า	ร่วม	ประชุม	จำนวน	20		ประเทศ	

โดย	เนื้อหา	การ	ประชุม	เน้น	ความ	ร่วม	มือ	ด้าน	การ	ศึกษา	และ	วิจัย	โดย	ใช้	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	และ	การ	

สื่อสาร	 ใน	การ	นี้	 ผศ.ดร.ปาน	ใจ	ธาร	ทัศน	วงศ์	 ได้	กล่าว	ถึง	ความ	เป็น	มา	ของ	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	วิชาการ	

ครั้ง	นี้	และ	ร่วม	การ	ลง	นาม	เป็น	พยาน	ใน	ข้อ	ตกลง	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	วิชาการ	(MOU)	ระหว่าง	สำนักงาน	

คณะ	กรรมการ	การ	อุดมศึกษา	 (สกอ.)	 และ	China	Education	 and	Research	Network	 (CER-

NET)	ประเทศ	สาธารณรัฐ	ประชาชน	จีน	เพื่อ	ร่วม	มือ	กัน	ใน	ด้าน	การ	ศึกษา	และ	วิจัย	ตลอด	จน	การ	แลก	

เปลี่ยน	คณาจารย์	และ	นัก	วิจัย	ของ	ทั้ง	สอง	ประเทศ	ซึ่ง	จะ	เป็น	ประโยชน์	ทั้ง	ต่อ	ประเทศไทย	และ	ประเทศ	

สาธารณรัฐ	ประชาชน	จีน	

 พิธี	ลง	นาม	ข้อ	ตกลง	ความ	ร่วม	มือ	(จาก	ซ้าย)			โดย	ผศ.ดร.

ปาน	ใจ	 ธาร	ทัศน	วงศ์	 ผศ.วิ	ชาญ	 เลิศ	วิภา	ตระกูล	 (ผู้	แทน	 สกอ.)	

ประเทศไทย	Prof.	 Jianping	Wu	 (director	 of	CERNET)	 และ	

Prof.	Xing	Li	(deputy	director	of	CERNET)	ประเทศ	สาธารณรัฐ	

ประชาชน	จีน
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s c i e n c e
	 คณะ	วิทยาศาสตร์		ได้	จัด	โครงการ	การ	จัดการ	ความ	รู้	

ความ	ก้าวหน้า	และ	การ	พัฒนา	ประสิทธิภาพ	งาน	ของ	บุคลากร	สาย	สนับสนุน	ใน	หัวข้อ	การ	พัฒนา	งาน	ประจำ	ด้วย	การ	วิจัย	ครั้ง	ที่	3	ใน	วัน	ศุกร์	ท่ี	7	

กันยายน	2555	เวลา	10.30	น.	–	12.00	น.	ณ	ห้อง	4320	อาคาร	วิทยาศาสตร์	4

	 สมาคม	ศิษย์	เก่า	คณะ	วิทยาศาสตร์	ม.ศิลปากร	ขอ	เชิญ	ศิษย์	เก่าฯ	 เข้า	ร่วม	งาน	 “40	ปี	สถาปนา	ย้อน	เวลา...วิด	ยาก	ลับ	วังฯ”	 ใน	

วัน	เสาร์	ที่	17	พฤศจิกายน	2555	เวลา	16.00	-	18.00	น.	ร่วม	มุทิตา	จิต	แด่	อาจารย์	ผู้	เกษียณ	อายุ	ราชการ	ประจำ	ปี	พ.ศ.	2555	เวลา	

18.00	-	22.00	น.	งาน	คืน	สู่	เหย้า	บริเวณ	เนิน	วิด	ยา	ณ	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร	วิทยาเขต	พระราชวัง	สนาม	จันทร์	จ.นครปฐม	บัตร	ราคา	

600	บาท	ติดต่อ	ซื้อ	บัตร	ได้ที่	ตัวแทน	รุ่น	ดู	ราย	ละเอียด	เพิ่ม	เติม	ได้ที่	http://alumni.sc.su.ac.th	โทรศัพท์	หมายเลข	08-4439-8108

	 อาจารย์	ดร.จันทร์	ดี	ระแบบ	เลิศ	

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	วิชาการ	พิษ	วิทยา	ใน	งาน	อาชีว	อนามัย	และ	สิ่ง	

แวดล้อม	ชุมชน	 ใน	โครงการ	แก้ไข	ปัญหา	มลพิษ	และ	เสริม	สร้าง	คุณภาพ	ชีวิต	

ใน	พื้นที่	มาบตาพุด	และ	บริเวณ	ใกล้	เคียง	จังหวัด	ระยอง	 ใน	ระหว่าง	วัน	ที่	 30	

กรกฎาคม	–	1	สิงหาคม	2555ณ	ห้อง	ประชุม	โรงแรม	สตาร์	อำเภอ	เมือง	

จังหวัด	ระยอง	

	 	 ร่วม	ปฏิบัติ	งาน	เพื่อ	พัฒนา	เทคนิค	RT-LAMP		สำหรับ	การ	ตรวจ	

หา	เชื้อ	ไวรัส	อหิ	วาห์	สุกร	 ที่	ห้อง	ปฏิบัติ	การก	ลุ่ม	ตรวจ	สอบ	ชีว	วัตถุ	สำหรับ	สัตว์	

อำเภอ	ปากช่อง	จังหวัด	นครราชสีมา	ระหว่าง	วัน	ที่	2	–	6	สิงหาคม	2555

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	พูล	ศักดิ์	 อิน	ทวี	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	การ	

อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	เรื่อง	 การ	สร้าง	นวัตกรรม	โดย	ใช้	กระบวนการ	วิจัย	ของ	ครู	

และ	นกัเรยีน	หอ้งเรยีน	สง่	เสรมิ	ความ	เปน็	เลศิ	ดา้น	วทิยาศาสตร	์และ	คณติศาสตร	์

ครั้ง	ที่	1	ระหว่าง	วัน	ที่	30	กรกฎาคม	2555	ถึง	วัน	ที่	1	สิงหาคม	2555	ณ	

โรง	เรียน	กาญจนา	ภิเษก	วิทยาลัย	นครปฐม	(พระ	ตำหนัก	สวน	กุหลาบ	มัธยม)

	 อาจารย์	ดร.พงษ์	ลัด	ดา	ปัญญา	จิร	วุฒิ	 	 เข้า	ร่วม	พิธี	เปิด	การ	ประชุม	

6th	 Asia-Oceania	 Forum	 on	 Synchrotron	 Radiation	 Research															

(AOFSRR2012)	และ	ถวาย	รายงาน	ตอ่	สมเดจ็	พระ	เทพ	รตัน	ราช	ส	ุดาฯ	สยาม	

บรม	ราช	กุมารี	 ใน	ช่วง	การ	ทอด	พระเนตร	นิทรรศการ	โปสเตอร์	ใน	ส่วน	ของ	

นักศึกษา	ใน	โครงการ	DESY	Student	Program	วัน	ที่	9	สิงหาคม	2555		

ณ	ห้อง	ควีน	ส์	ปาร์ค	1	โรงแรม	อิมพีเรียล	ควีน	ส์	ปาร์ค	กรุงเทพฯ	

	 อาจารย์	ดร.งาม	จิตต์		เจียร	กุล	ประเสริฐ	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	

ประเมิน	หลักสูตร	วิทยาศาสตร์	บัณฑิต	 สาขา	ฟิสิกส์	 	 และ	เข้า	ร่วม	ประชุม								

ใน	วัน	พฤหัสบดี	ท่ี	16		สิงหาคม		2555		ณ		ห้อง	ประชุม		3415		อาคาร	3							

ชั้น	4	วิทยาลัย	นานาชาติ		มหาวิทยาลัย	มหิดล		วิทยาเขต	ศาลา	ยา

	 รศ.ดร.ดวง	เดือน		ไกร	ลาศ  

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	ผู้ทรง	คุณวุฒิ	ประเมิน	หลักสูตร	วิทยาศาสตร	์บัณฑิต	

สาขา	ชีววิทยา	 	 และ	เข้า	ร่วม	ประชุม	 	 ใน	วัน	ศุกร์	ที่	 	 17	 	 สิงหาคม	 2555										

ณ		หอ้ง	ประชมุ		2207	อาคาร		2		ชัน้		2		วทิยาลยั	นานาชาต	ิมหดิล	วทิยาเขต	

ศาลา	ยา 

  เข้าร่วมประชุมวิชาการของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิ

ตสถาน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	วันที่	

29	–	30	สิงหาคม	2555	ณ	ชิคาโก้ไอซ์แลนด์	รีสอร์ท	จังหวัดขอนแก่น

	 อาจารย์	ดร.สุภาพ	เกิด	แสง	

	 	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	 โครงการ	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	กา	รสำห	รับ	คร	ผู้	สอน	

เครือ	ข่าย	คณิตศาสตร์	จังหวัด	ราชบุรี	ระหว่าง	วัน	ที่	17	–	18	สิงหาคม	2555	

ณ	โรงเรียน	เบญจม	รา	ชู	ทิศ	จังหวัด	ราชบุรี

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	และ	เป็น	วิทยากร	ให้การ	อบรม	ครู	วิทยาศาสตร์	

คณิตศาสตร์	สำหรับ	ครู	บรรจุ	ใหม่	ระหว่าง	วัน	ที่	19	–	24	สิงหาคม	2555	

ณ	สถาบัน	พัฒนา	ครู	คณาจารย์	และ	บุคลากร	ทางการ	ศึกษา	(ส	คบศ.)	อำเภอ	

สามพราน	จังหวัด	นครปฐม

	 อาจารย	์ดร.สวรรยา	ศกนุ	ตะ	เสถยีร	เขา้	รว่ม	ประชมุ	และ	เปน็	วทิยากร	

ให้การ	อบรม	ครู	วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 สำหรับ	ครู	บรรจุ	ใหม่	 ระหว่าง	วัน	ท่ี		

19	–	24	สิงหาคม	2555	ณ	สถาบัน	พัฒนา	ครู	คณาจารย์	 และ	บุคลากร	

ทางการ	ศึกษา	(ส	คบศ.)	อำเภอ	สามพราน	จังหวัด	นครปฐม

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.พร	ทิพย์	 ศรี	แดง	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	 Scientific									

Committee	งาน	ประชุม	วิชาการ	ระดับ	นานาชาติ	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	

เมมเบ	รน	ครัง้	ที	่10	ป	ี2012		หวัขอ้	“เมมเบ	รน	สำหรบั	พลงังาน	และ	สิง่	แวดล้อม	

ท่ี	ย่ังยืน”	ระหว่าง	วัน	ท่ี	22-24		สิงหาคม	2555		ณ		โรงแรม	อมา	รี	เอ	เท	รี	ยม		

กรุงเทพมหานคร		

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์		 ดร.บุญ	ศรี	 จง	เสรี	จิตต์	 และ	 อาจารย์	ดร.จันทร์ดี									

ระแบบ	เลิศ	เข้า	ร่วม	ประชุม	สัมมนา	วิชาการ	ปอม	ท.	ประจำ	ปี	2555		ใน	ระหว่าง	

วัน	ที่	23	–	24	สิงหาคม	2555	ณ	อาคาร	เอกา	ทศ	รถ		มหาวิทยาลัย	นเรศวร		

จังหวัด	พิษณุโลก	

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.นัท	ธีร	า		สรร	มณี   

	 	 เข้า	ร่วม	อบรม	เชิง	ปฏิบัติ	การ	 ที่	จัด	ขึ้น	โดย	สถาบันวิจัย	และ	พัฒนา		

มหาวทิยาลยั	ศลิปากร	เรือ่ง	“การ	ใช	้โปรแกรม	ระบบ	บรหิาร	งาน	วจิยั		(NRPM)		

ข่าวบุคคล

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์



5.	เศษ	ผัก	ผล	ไม้	เศษ	อาหาร

ข่าวคณะวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะวิทยาศาสตร์	ศิษย์เก่า	และผู้มีอุปการคุณหากท่าน

มีความประสงค์ที่จะส่งข้อเสนอแนะข่าวสารหรือที่อยู่โปรดแจ้ง	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขต	

พระราชวังสนามจันทร์	นครปฐม	73000	โทร.	0-3424-5300	โทรสาร	0-3424-5333	E-mail	science@su.ac.th

สามารถเปิดอ่านข่าววิทยาศาสตร์	ได้ใน	www.sc.su.ac.th	ได้เช่นกัน

รัต	ชนก	โชค	วิ	วัฒนา	sc27

	 เมื่อ	เตรียม	อุปกรณ์	ต่างๆ	พร้อม	แล้ว	ก็	มา	สู่	ขั้น	ตอน	การ	หมัก

ขั้น	ตอน	แรก	ใส่	น้ำลง	ไป	ใน	ถัง	จำนวน	8	ลิตร		ถ้า	หาก	ใช้	น้ำ	ประปา	ควร	ใส่	ถัง	เปิด	ฝา	

ทิ้ง	ไว้	2	วัน	เพื่อ	ให้	คลอรีน	ระเหย	ไป	เสีย	ก่อน					

ขั้น	ตอน	ที่	2	นำ	กาก	น้ำตาล	250	ซี	ซี.		หรือ	น้ำตาล	ทราย	แดง	300	กรัม	(ประมาณ	3	

ขีด)	เท	ใส่	ลง	ไป		คน	ให้	ละลาย	

ขั้น	ตอน	ที่	3	นำ	น้ำ	หัว	เชื้อ	จุลินทรีย์	250	ซี	ซี.	ผสม	ลง	ไป	คน	ให้	เข้า	กัน

ขั้น	ตอน	ที่	4	เมื่อ	คน	ส่วน	ผสม	ต่าง	ๆ 	เข้า	กัน	ดีแล้ว	ให้	นำ	เศษ	อาหาร	เศษ	ผัก	ผล	ไม้	สับ	

เปน็	ชิน้	เลก็	ๆ 	ใส	่ลง	ไป	ใน	ถงุ	ปุย๋	แลว้	นำ	ถงุ	ปุย๋	นัน้	ใส	่ลง	ใน	ถงั	หมกั	ดงั	กลา่ว	กด	ให	้นำ้	ทว่ม	

ถงุ	หรอื	หา	วตัถ	ุที	่ม	ีนำ้	หนกั	วาง	ทบั	ลง	ไป	อกี	ท	ีหนึง่		จาก	นัน้	ก	็ปดิ	ฝา	ให	้สนทิ	เมือ่	ผสม	สว่น	

ตา่งๆ	จน	ครบ	แลว้	ให	้หมกั	ทิง้	ไว	้ประมาณ	7	วนั	เรา	ก	็สามารถ	นำ	นำ้	จลุนิทรยี	์ธรรมชาต	ิ

มา	ใช้	ประโยชน์	ได้	ตาม	ต้องการ	ค่ะ	

เพื่อ	เสนอ	งบ	ประมาณ	ประจำ	ปี	 2557”	 วัน	พุธ	ที่	 29	 สิงหาคม	 2555											

ณ	ห้อง	ปฏิบัติ	การ	ศูนย์	คอมพิวเตอร์	 	ชั้น	3	อาคาร	หม่อม	หลวง	ปิ่น	มาลา	กุล		

มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 	 เข้า	ร่วม	ประชุม	ที่	จัด	ขึ้น	โดย	สมาคม	สถาบัน	อุดมศึกษา	สิ่ง	แวดล้อม	

ไทย	 จัด	ประชุม	ครั้ง	ที่	 5/2555	 ใน	วัน	อังคาร	ที่	 28	 สิงหาคม	 2555																	

ณ	 คณะ	วิศวกรรมศาสตร	์ 	 มหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	 	 วิทยาเขต	บางเขน		

เขต	จตุจักร		กรุงเทพมหานคร

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.อร	ประภา	ภุม	มะ	กาญ	จนะ	โร	แบร์		ร่วม	ประชุม	ท่ี	

จัด	ข้ึน	โดย	สมาคม	สถาบัน	อุดมศึกษา	ส่ิง	แวดล้อม	ไทย	จัด	ประชุม	คร้ัง	ท่ี	5/2555		

ใน	วัน	อังคาร	ท่ี	28	สิงหาคม		2555	ณ	คณะ	วิศวกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัย	

เกษตรศาสตร์		วิทยาเขต	บางเขน		เขต	จตุจักร		กรุงเทพมหานคร

	 รอง	ศาสตราจารย์	 ดร.กนก	พร	 สว่าง	แจ้ง	 เข้า	ร่วม	ประชุม	ที่	จัด	โดย	

สมาคม	สถาบัน	อุดมศึกษา	สิ่ง	แวดล้อม	ไทย	จัด	ประชุม	ครั้ง	ที่		5/2555	ใน	วัน	

องัคาร	ที	่	28		สงิหาคม		2555	ณ		คณะ	วศิว	กรร	รม	ศาสตร์		วทิยาเขต	บางเขน		

กรุงเทพมหานคร

	 อาจารย	์ดร.องัก	์ศริ	ิ	ทพิ	ยา	รมณ	์	เขา้	รว่ม	ประชมุ	เพือ่	พจิารณา	ขอ้สอบ	

มาตรฐาน	ผู	้ควบคมุ	ระบบ	การ	จดัการ	มลพษิ	กาก	อตุสาหกรรม		วนั	องัคาร	ที	่28		

สิงหาคม	และ	วัน	พฤหัสบดี	ที่	30	สิงหาคม	พ.ศ.2555		ณ	ห้อง	ประชุม	608	

ชั้น	6	อาคาร	วิทย	พัฒนา		จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย		

	 ผู้	ช่วย	ศาสตราจารย์	ดร.	เอก	พันธ์		บางยี่ขัน		ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	

การ	เสวนา	 เรื่อง	 การ	ระดม	ความ	คิด	เพื่อ	พัฒนา	หลัก	สูต	รบู	รณา	การ	ศาสตร์	

และ	ศิลป์	เพื่อ	การ	อนุรักษ์	ศิลปกรรม	ไทย		ครั้ง	ที่	2		ใน	วัน	ที่		31		สิงหาคม	

2555		ณ	ห้อง	ประชุม		303	หอ	ประชุม	วัง	ท่าพระ		

	 นาย	ภูว	เม	ศวร์	 	 สิงห์	ทอง	 เข้า	ร่วม	ประชุม	คณะ	กรร	รม	การ	เพื่อ	

สนับสนุน	ผู้	ป่วย	ไต	วาย	เรื้อรัง	ระยะ	สุดท้าย	ใน	ระบบ	หลัก	ประกัน	สุขภาพ	ถ้วน	

หน้า	ให้	เข้า	ถึง	การ	บริการ	ทดแทน	ไต	 	 จังหวัด	นครปฐม	 	 ครั้ง	ที่	 5/2555							

วัน	ที่		24		สิงหาคม		2555		ณ		ห้อง	ประชุม	2		สำนักงาน	สาธารณสุข	

จังหวัด	นครปฐม

	 นาย	ยุทธ	ศักดิ์	บุญรอด	ได้	รับ	อนุญาต	ให้	เดิน	ทาง	ไป	สำรวจ	สถาน	ที่	

ตดิ	ตัง้	ระบบ	อบ	แหง้	พลงังาน	แสง	อาทติย	์แบบ	เรอืน	กระจก	ใน	โครงการ	นำรอ่ง	

ส่ง	เสริม	ระบบ	อบ	แห้ง	พลังงาน	แสง	อาทิตย์	แบบ	เรือน	กระจก	สำหรับ	ชุมชน				

ปี	2555	ใน	พื้นที่	เขต	ภาค	กลาง		และ	ภาค	ตะวัน	ออก		ได้แก่	จังหวัด	อยุธยา,	

อ่างทอง,	นนทบุรี,	สิงห์บุรี,	สระบุรี,	ฉะเชิงเทรา,	ระยอง,		จันทบุรี		และ	

ตราด		ระหว่าง	วัน	ที่		20-27		สิงหาคม		2555				

	 นางสาว	กร	พรรณ	เศวต	สวุรรณ	กลุ	เขา้	รว่ม	โครงการ	อบรม		เรือ่ง	การ	

ดแูล	รกัษา	และ	สอบ	เทยีบ	เครือ่ง	ชัง่	และ	ตู	้ควบคมุ	อณุหภมูิ	วนั	ที	่17	สงิหาคม	

2555	ณ	คณะ	เภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 นางสาว	สา	วิณี	ปฐม	สุริยะ	พร	เข้า	ร่วม	โครงการ	อบรม		เร่ืองการ	พัฒนา		

งาน	ประจำ	ด้วย	การ	วิจัย	สำหรับ	บุคลากร	สาย	สนับสนุน	 ครั้ง	ที่	 4	 วัน	ที่	 9	

สิงหาคม	2555	ณ	คณะ	ศึกษา	ศาสตร์			มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

	 นาย	นพ	ดล	 	 สุข	กล่อม	ชีพ	 	 เข้า	ร่วม	สัมมนา	ไมโคร	คอน	โทร	เลอ	ร์	

ใน	หัวข้อ		Product		Introduction		&	Fujitsu		32		Bits		ARM		Cortex		

Workshop		for		Beginner		ใน	วัน	ที่		24		สิงหาคม		2555	จัดโดยบริษัท	

อีเลคทรอนิคส์ซอร์ซจำกัด

น้ำจุล ินทรีย์(EM)หรือขยะหอม

	 หาก	พูด	ถึง	น้ำ	จุลินทรีย์	หรือ	EM	(Effective	Microorganisms)	เชื่อ	ว่า	หลาย	

คน	คงจะ	รู้จัก	กัน	ดี	ว่า	 มี	ประโยชน์	มากมาย	หลาย	อย่าง	 เช่น	 ถ้า	ที่ไหน	ส้วม	เต็ม	 หรือ	ท่อ	

ระบาย	นำ้	อดุ	ตนั	เพยีง	แค	่เท	นำ้	จลุนิทรยี	์ลง	ไป	จลุนิทรยี	์นัน้	จะ	ไป	ชว่ย	ยอ่ย	สลาย	สาร	อนิทรยี	์

ที่	ตกค้าง	และ	จะ	ทำให้	ส้วม	ไม่	เต็ม	เร็ว	 ท่อ	ระบาย	น้ำ	ก็	ไม่	อุด	ตัน	 ประโยชน์	ข้อ	ต่อ	มา	คือ	

สามารถ	ใช้	ใน	การ	ดับ	กลิ่น	เหม็น	ต่างๆ	ได้	อย่าง	ดี	ไม่	ว่า	จะ	เป็นก	ลิ่น	ของ	ห้อง	ส้วม	กอง	ขยะ	

หรือ	ท่อ	ระบาย	น้ำ	โดย	นำ	น้ำ	จุลินทรีย์	1	ส่วน	ผสม	น้ำ	10	ส่วน	ราด	ลง	ไป	บริเวณ	ที่	มี	กลิ่น	

หรือ	ผสม	ลง	ใน	ถัง	บรรจุ	น้ำ	ใช้	ฉีด	ล้าง	ตลาด	ช่วย	ดับ	กลิ่น	และ	กำจัด	แมลงวัน	แมลงสาบ	ได้	

ผล	ดี	อีก	ทั้ง	ยัง	สามารถ	นำ	น้ำ	จุลินทรีย์	ไป	ฉีด	รด	ต้นไม้	เพื่อ	ช่วย	เร่ง	การ	เจริญ	เติบโต	ของ	พืช	

ได้	อกี	ดว้ย		ซึง่	การ	ทำ	นำ้	จลุนิทรยี์	นัน้	ก	็ไม่	ยุง่	ยาก	เรา	สามารถ	ทำ	ใชไ้ด้	เอง	ภายใน	ครวั	เรอืน	

โดย	มี	ขั้น	ตอน	ดังนี้

	 ก่อน	อื่น	เรา	ต้องเต	รี	ยม	อุปกรณ์	การ	ทำ	ดังนี้	
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1.	ถัง	พลาสติก	มี	ฝา	ปิด 2.	ถุง	ปุ๋ย 3.	กาก	น้ำตาล	(โม	ลาท) 4.	หัว	เชื้อ	จุลินทรีย์	(มี	ขาย	

ตาม	ร้าน	ขาย	ต้นไม้	ทั่วไป)

ที่มา	และ	ข้อมูล	เพิ่ม	เติม	จาก		:	http://hpc4.anamai.moph.go.th/market/EM.html,	http://www.kroobannok.com/blog/21300	


