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ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถวายเครื่องอบแหง
พลังแสงอาทิตยเพ่ือใชในโครงการพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี  ณ สวนจิตรลดา

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคทอดพระเนตร กิจการของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ในวันพุธท่ี 11 
พฤษภาคม 2548 รองศาสตราจารย ดร. เสริม จันทรฉาย พรอมดวยคณบดี และหัวหนาภาควิชาฟสิกส ไดนอมเกลา ฯ ถวาย
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ greenhouse เพื่อใชในโรงผลิตภัณฑอบแหงของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 
เครื่องอบแหงดังกลาวพัฒนาโดยรองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย มีขนาดกวาง 2.7 เมตร ยาว 16 เมตร เปนเครื่องอบแหง  
ที่มีประสิทธิภาพสูง สรางงาย และใชสะดวก สามารถใชอบแหงผลไม เครื่องเทศ และสมุนไพร ในเชิงพาณิชยได   

รองศาสตราจารยดร.เสริม จันทรฉาย ไดทําการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแหงผลิตผลการเกษตรดวยพลังงาน            
แสงอาทิตยมาตั้งแตป พ.ศ. 2522 โดยมีการนําไปเผยแพรใชงานแลวในหลายจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องอบแหงแบบ
อุโมงคลม ซึ่งไดรับสิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญาเมื่อป พ.ศ.2539 มีการนําไปติดตั้งใชงานในกลุมแมบานจังหวัด
สุโขทัยและลําปาง นอกจากนี้  รองศาสตราจารย ดร. เสริม จันทรฉาย ยังใหการสนับสนุนกิจการของโครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดามาตั้งแตป พ.ศ. 2538 โดยไดรวมกับ Institute of Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics, 
Hohenheim University ประเทศเยอรมัน ทําการสนับสนุนการจัดตั้งโรงผลิตภัณฑอบแหง พรอมทั้งพัฒนาเครื่องอบแหงชนิด
ตาง ๆ เพื่อใชงานในโครงการ

สําหรับเครื่องอบแหงแบบ greenhouse เปนเครื่องอบแหงแบบลาสุดที่ รองศาสตราจารย ดร. เสริม จันทรฉาย และ
คณะพัฒนาขึ้น นอกจากนอมเกลาฯ ถวายเพื่อใชงานในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาแลว ปจจุบันมีการติดตั้งใชงานที่
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 จังหวัดภาคใต อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และท่ีโครงการอุทยานธรรมชาติ ในพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ยังมีโครงการขยายผลไปสูจังหวัดอื่น ๆ ดวย

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีไหวครู
ประจําปการศึกษา 2548

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีไหวครูประจําปการศึกษา 2548 วันที่ 9 มิถุนายน 2548 พิธีไหวครู    
เวลา 9.00 น. และมอบรางวัลใหแกนักศึกษาที่เรียนดี ในเวลา 10.00 น. ณ หอง 5406 อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร
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ผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ
ตามที่มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นางเธอ   

เจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) กําหนดจัดการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ในสาขาวิชา
ตาง ๆ ระหวางวันที่ 19 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 ซึ่ง  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย สอวน.ใน
เขตภูมิภาคตะวันตกไดจัดนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกและอาจารยผูควบคุมทีมเขารวมการ แขงขันในครั้งนี้  ดังนี้

1. การแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 1 ณ ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน ระหวางวันท่ี 20 –23 เมษายน 2548

เกียรติบัตรประเภท ระดับดีมาก (Very Good)
1. นายณัฎฐ ปยะปราโมทย โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
เกียรติบัตรประเภท ระดับดี (Good)
1. นายปยภัทร คณาปราชญ   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม
2. นายกีรติ ศรีนา โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ นครปฐม
รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารยวิสูตร วรสงาศิลป ภาควิชาคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารยรัชดาพร คณาวงษ ภาควิชาคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารยโอภาส วงศทวีทรัพย อาจารยพิเศษภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 2 ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ระหวางวันท่ี 1 – 5 พฤษภาคม 2548
เกียรติบัตรประเภท ระดับดี (Good)
1. นายณัชนนท วงษวิไล  โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม
2. นายศุภวิวัชร โรจนสิงหะ โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารยพรทรัพย พรสวัสดิ์ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารยวรรณรัตน รุงโรจนธีระ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 4 ศูนย สอวน. สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ระหวางวันท่ี  7 – 11  พฤษภาคม  2548
เกียรติคุณประกาศ
1. นายมนตชัย ขุนทรง  โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม
รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. ผศ.จํานงค ฉายเชิด ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รศ.กําชัย ตรีชัยรัศมี ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ผศ. พูลศักดิ์ อินทวี ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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4. การแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ คร้ังท่ี 1 ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ องครักษ จ.นครนายก ระหวางวันท่ี 9 – 13 พฤษภาคม 2548

เกียรติบัตรประเภท ระดับดีมาก (Very Good)
1. นายศักดิธัช เอี่ยมประชา โรงเรียนยอเเซฟอุปถัมภ นครปฐม
เกียรติบัตรประเภท ระดับดี (Good)
1. นายสุริยะกุล วงษซื่อ โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
2. นายเมธัส เอื้อทยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
3. นางสาวอวัศดาภรณ  เกตุเหง โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
รายชื่ออาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารย ดร.ศิริรัตน ชูสกุลเกรียง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารย ดร. พัลลภ คันธิยงค ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะผูบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะผูบริหารของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ขอเขาศึกษาดูงานภายใน             
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอ การบริหารงาน การบริหารจัดการงานภาควิชา งานหลักสูตรการเรียนการสอน  
งานวิจัยและบริการวิชาการ การจัดหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2548 เวลา 13.00 – 15.00 น.

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจําป 2548

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจําป 2548 เรื่อง  “แผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร ระยะ 5 ป (2549-2553)”   ณ หองไววิทย พุทธารี อาคารวิทยาศาสตร 1 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และโรงแรมเฟลิกซริเวอรแคว รีสอรท                
จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20  - 21 พฤษภาคม 2548

ขาวอบรมสัมมนาฟรี !!!
 ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ไดจัดสัมมนาพิเศษในหัวขอเรื่อง 

“Optimizing Feeder Movements at Front Range Aggregates’ Open Pit Mine โดย Professor Dr. Alexandra M. Newman, 
Economics and Business Division, Colorado School of Mines, Golden, U.S.A.”  วันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2548                   
เวลา 13.00-14.30 น. ณ  หอง 1549  อาคารวิทยาศาสตร 1  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร
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♣ รองศาสตราจารย กําชัย ตรีชัยรัศมี  ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร ไดรับเชิญใหเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณา      
ผลงานเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในสาขาฟสิกส  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

♣ อาจารย ดร.รัชฎา บุญเต็ม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุญาตใหเขารวมประชุมปฏิบัติการเพื่อระดม 
ความคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาและการคัดเลือกผูมีความสามารถพิเศษเขาโครงการสสวท. ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2548 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมสนั่น สุมิตร อาคารปฏิบัติการ                 
ช้ัน 4 สสวท.

♣ อาจารยวิภาวรรณ  เลาอรุณ ประจําภาควิชาสถิติไดรับอนุมัติใหลาหยุดราชการเพื่อศึกษาตอในระดับ             
ปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดวยทุนสวนตัวมีกําหนด 3 ป ต้ังแต        
วันที่ 6 มิถุนายน 2548

♣ อาจารยมูฮําหมัด นิยมเดชา พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตใหลาหยุดราชการ เพื่อศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย ณ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยทุนรัฐบาล (สํานักงาน           
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา) มีกําหนด 3 ป ต้ังแตวันที่ 6 มิถุนายน 2548

♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ประจําภาควิชาเคมีไดรับอนุมัติใหเดินทางไปประชุมสัมมนาวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย ณ National Institutes of Health ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกําหนด 18 วัน ระหวางวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 
ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2548 ดวยทุนสนับสนุนการวิจัยจาก National Institutes of Health

♣ อาจารย ดร.นีลวรรณ พงศศิลป พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําภาควิชาจุลชีววิทยา ไดรับอนุมัติใหเดินทางไป
ประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม The 105th General Meeting of American Society for  Microbiology ณ เมือง 
Atlanta มลรัฐ Georgia  ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกําหนด 5 วัน ระหวางวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2548 ดวยทุนของมหาวิทยาลัย      
ศิลปากร และทุนสวนตัว

♣ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ และนางสุลักษณ อยูคง ประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับอนุมัติใหเดินทาง
ไปเขารวมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ International Conference Emerging Snail Borne Helminth 
Diseases “In the Contest of Biodiversity Health” ณ  เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ระหวางวันที่ 21-22 มิถุนายน 2548 
ดวยทุนของมหาวิทยาลัยศิลปากร

♣ ผูชวยศาสตราจารย นิสาชล โตอดิเทพย ภาควิชาคอมพิวเตอร ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองหัวหนา      
ภาควิชาคอมพิวเตอร และรักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอรไดทุกครั้ง ในกรณีที่  หัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอร   
ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการไดตามปกติ ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ 9 พฤษภาคม 2548





ขาวคณะวิทยาศาสตร มิถุนายน 2548 - 5

⌦
♣ ฝากประชาสัมพันธถึง ศิษยเการุน SC27  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเขียนประวัติและรูปถาย      

ลงใน Web site : http://nut.codingmania.com  เพื่อนําประวัติจัดทําหนังสือรุน SC27

♣  ถึงเพื่อน ๆ SC23 ทุกทานขอประกาศเชิญชวนรวมงานกิจกรรมและสังสรรค ซึ่งมีกําหนดการจัดงาน              
“ราตรีนี้  มีสีเหลือง” ในวันเสารที่ 19 พฤศจิกายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต   พระราชวังสนามจันทร  รายละเอียด
เพิ่มเติม ติดตามผานเว็บไซด http://www.sc-23.com หรือติดตอ กลวย 06-301-9705 , วี 01-935-9727  เป 06-603-3677,        
เปาะ 01-944-9694

     

♣ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางชั่วคราว โครงการพิเศษปริญญา
โท วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตําแหนง นักวิทยาศาสตร จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม       
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรผูสมัครตองมีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เคมี                  
เคมีเทคนิค ชีวเคมี ชีววิทยา หรือจุลชีววิทยา ผูสนใจสมัคร ใหขอและยื่นใบสมัคร ไดที่  สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร 
อาคารวิทยาศาสตร 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ในวันและเวลาราชการ ต้ังแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548

♣ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคล เขาปฏิบัติงานเปนลูกจางมหาวิทยาลัย จากเงินรายได 
ตําแหนงผูชวยสอน จํานวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาฟสิกส ผูสมัครตองมีวุฒิปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส) 
ผูสนใจสมัคร ใหขอและยื่นใบสมัครไดที่ สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร  อาคารวิทยาศาสตร 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม ในวันและเวลาราชการ ต้ังแตบัดนี้ จนถึงวันที่   20 มิถุนายน 2548

                 ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร  ศิษยเกา  และผูมีอุปการะคุณ
              หากทานมีความประสงคที่จะสงขอเสนอแนะ  ขาวสาร  หรือเปลี่ยนที่อยูโปรดแจง

            คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000
       โทรศัพท 0-3425-5093  โทรสาร 0-3425-5820  E-mail science@su.ac.th
          สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน


