ปีที่ 19 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2556

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๖ พรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
**********************************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมอนุรักษ์ส ืบสานประเพณีทดี่ ี
งาม ด้วยการจัดงานทำบุญตักบาตร ข้าวสาร  อาหารแห้ง เนื่องในงานทำบุญวันขึ้น
ปีใหม่ ปี 2557 และวันครบรอบการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ิลปากร
ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 09.09 น. ณ โถงหน้าภาควิชาชีววิทยา ชั้น 1
อาคารวิทยาศาสตร์ 1

scie
คณะวิทยาศาสตร์ รับส
 มัครนักศึกษาปริญญาเอก
และปริญญาโท ปีการศึกษา 2557
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ภาคปกติแ ละโครงการพิเศษ
ภาคการศึกษาต้น ปีก ารศึกษา 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.graduate.su.ac.th

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง
4319-4320 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 พิธีเปิดโดย อาจารย์ ดร.ไพโรจน์           
ขาวสทิ ธิว งษ์ รองคณบดี คณะวทิ ยาศาสตร์ ในวนั พ
 ธุ ท่ี 18 ธันวาคม 2556

รองศาสตราจารย์ ดร. สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดี
คณะวิ ท ยาศาสตร์ นำที ม คณะผู้บริหารคณะฯ เข้า พบ
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์ 
ชัยชาญ ถาวรเวช และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อมอบ
กระเช้าอวยพรปีใหม่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557                            
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

nce

ข่าวบุคคล

รองศาสตราจารย์วัฒนา เกาศัลย์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์
พิเศษรายวิชา 261 410 วิธีวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท วันที่ 22 , 29 มกราคม 2557 และ วันที่
5 กุมภาพันธ์ 2557   ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
โครงการอ บรม เรื่ อ ง การเ ขี ย นบ ทความวิ ช าการจ ากผ ลง าน
วิทยานิพนธ์ เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2557  ณ บัณฑิตว ิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี   ได้รับเชิญเป็นอาจารย์
พิเศษรายวิชา 621 222 -50 Substance Determination in       
Bioprocess Engineering Laboratory  หัวข้อ สาธิตการวิเคราะห์
สารดว้ ยเทคนิคท าง Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy  
วันที่ 8 มกราคม 2557   ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยูย่ นื ยง  อาจารย์ ดร.วรัญญู
พูลสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ เข้าร่วมโครงการประชุม
สัมมนา เรื่องการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ:
เป้าหมายและกลยุทธ์สู่ความเป็นสากลของคณะวิชา มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร วั น ที่ 26 ธั นวาคม 2556 ณ สำนั ก งานอ ธิ ก าบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นันทนติ ย์ วานชิ าชวี ะ อาจารย์ ดร.ชวรตั น์
ศิรวิ งษ์ อาจารย์ ดร.ชีวติ า สุวรรณชวลิต อาจารย์ ดร.กรกช ชัน้ จริ กลุ
อาจารย์ ดร.วันวิวาห์ ตุ้มน้อย อาจารย์ ดร.สิทธิเศรษฐ์ พลเวียง
อาจารย์ ดร.วรรณรตั น์ รุง่ โรจน์ธ รี ะ และอาจารย์ ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก
ได้ร บั เชิญเป็นว ทิ ยากรในการอบรมเชิงป ฏิบตั กิ ารสร้างนวัตกรรมโดย
ใช้กระบวนการวิจัยแ ก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่าง
วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรโครงการอบรมเกณฑ์ม าตรฐานตัวบ ่งช ี้การประเมินค ุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 และ
อบรมเชิงป ฏิบตั กิ ารบูร ณาการบริการวชิ าการ ระหว่างวนั ท ี่ 12 – 13
ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
อาจารย์ ดร.สมเจตน์ ชัยยะ และอาจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์
วรวรรโณทัย เข้าร ่วมประชุมป ฏิบัตกิ ารพัฒนาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
วิชาฟสิ กิ ส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพือ่ ค ดั เลือก
นักศึกษาเข้ารับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท

ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันท ี่ 11 ธันวาคม 2556
ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.ภาณุพนั ธ์ ลิมปชยาพร อาจารย์ ดร.พงษ์ลดั ดา
ปัญญาจิรวุฒิ และอาจารย์ ดร.อดิศรี เจริญพานิช ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนโครงการทุน พสวท. และนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีท ี่ 6 รายวิชา
ว 30292 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเรียนล่วงหน้า (AP Programe)
ตามหลักสูตรโปรแกรมเสริม วันท่ ี 12 – 14, 21 ธันวาคม 2556 และ              
วันท่ ี 11 – 12 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัด
นครปฐม
อาจารย์ ดร.ประพันธ์พ งศ์ พงศ์ศ รีเอีย่ ม อาจารย์ ดร.สมพงศ์
จิตต์มั่น และอาจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการฝ่าย Coordination ชุดที่สอง เพื่อเตรียมความพร้อม
ทางวชิ าการในการจดั การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวชิ าการระหว่าง 
ประเทศ ครั้งที่ 56 พ.ศ.2558 วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ รัตส ขุ เข้าร ว่ มประชุมห ารือ
เกณฑ์ต ัดสินผู้ชนะเลิศ โครงการยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2556  
วันที่ 20 ธันวาคม 2556  ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท น้ำประปาไทย
จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง เข้ารว่ มงานครบรอบ
25 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
อาจารย์ ดร.วรภาส พรมเสน ได้รับเชิญเป็นพิธีกรดำเนิน
รายการโครงการประชุมว ชิ าการและเสนอผลงานวจิ ยั แ ละสร้างสรรค์
ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 :
บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ระหว่างวันท ี่ 6 – 8 ธันวาคม 2556  
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท ่าพระ กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระ ได้รับเชิญเป็นอ าจารย์
พิเศษ รายวิชา 612 250-51 Calculation in foo technology
ภาคก ารศึ ก ษาป ลายปี ก ารศึ ก ษา 2556 หั ว ข้ อ อิ น ทิ เกรทขั้ น                      
พืน้ ฐาน วันท ี่ 27 พฤศจิกายน 2556 และ วันท ี่ 4 ธันวาคม 2556  
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ และผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.รัชฎา บุญเต็ม ได้ร บั เชิญเป็นก รรมการสอบคดั เลือกนกั เรียน นิสติ
นักศึกษา พสวท. เพือ่ ร บั ท นุ ร ะดับป ริญญาตรี-โท-เอก ปริญญาโท-เอก
และปริญญาเอก ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 และ
เข้าร ว่ มประชุมในวนั ท ี่ 2 ธันวาคม 2556 ณ สถาบันส ง่ เสริมก ารสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี ฉิมพาลี ได้รับเชิญเป็น
อาจารย์พ ิเศษรายวิชา 621 222 -50 Substance Determination
in Bioprocess Engineering Laboratory   หัวข้อ การวิเคราะห์
หาปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคทาง Flame Atomic Absorption
Spectroscopy  วันท ี่ 4 ธันวาคม 2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ผ กามาส พะวงษ์ ได้ร บั เชิญเป็นอ าจารย์พ เิ ศษรายวิชา
621 212 55 Mathematical Methods and Operations for    

Bioprocess Engineering ณ คณะวศิ วกรรมศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายเดชา สุขม า ได้ร บั เชิญเป็นว ทิ ยากรให้ค วามรแู้ ละการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอนวิชา ง 20224 ทักษะ
และความปลอดภัยในการฝึกฝีมือตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2556 เริ่มสอนตั้งแต่ว ันท ี่ 12 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศ ิลปากร
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เทนนิสเป็นกีฬาชนิดห นึ่งที่มีผู้ความสนใจกันท ั่วโลก ลักษณะ
ที่เราคุ้นเคยกัน คือ ตีลูกเทนนิสโดยใช้ไม้เทนนิส ที่เรียกว่าแรกเก็ต
(racket) ข้ามเน็ต ไป–มา ระหว่างผู้เล่นสองฝั่งของสนาม เมื่อ
พิจารณาเกมการเล่นเทนนิสจะพบว่ามีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับ
หลักการฟสิ ิกส์เบื้องต้นที่เราคุ้นเคยกัน นั่นค ือ กฎการเคลื่อนทีท่ ั้ง 3
ข้อของนิวตัน โดยกฎทั้งสามข้อส ามารถอธิบายการตีเทนนิส ได้ดังนี้
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Ænาว³ว·่า Ë “สำหรับทุก ๆ แรงที่กระทำบนวัตถุหนึ่ง
ข้อที่ ¬3 กล่

กฎขอ้ ท ี่ 1 กล่าววา่   “วัตถุท อี่ ยูน่ งิ่ จ ะยงั ค งอยูน่ งิ่ ต อ่ ไปและวตั ถุ
ที่กำลังเคลื่อนทีจ่ ะยังค งเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงที่ ถ้าไม่มีแรง
ลัพธ์ภายนอกมากระทำ”  กฎข้อนี้อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับวัตถุ เมื่อ
ไม่มแี รงมากระทำตอ่ ว ตั ถุ นัน่ ค อื ลูกเทนนิสจ ะไม่ส ามารถเคลือ่ นทีไ่ ป
มาบนสนามเทนนิสได้ถ้าปราศจากกฎข้อนี้
*
*องวตั (ถุจ ะเป็Fนส ดั ส่0วน
กฎขอ้ ท ี่ 2 กล่าววา่   “ความเร่
ง
ข

)โดยตรง
¦
( ¦ F 0)
กับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ และจะเป็นสัดส่วนผกผันกับมวลของ
วัตถุ” กฎข้อท ี่ 2 ของนิวตันจะตอบคำถามที่ว่า เกิดอะไรขึ้นกับวัตถุ
ถ้าแรงลัพธ์ทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์ นั่นคือ ใช้ในการ
อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกเทนนิสหลังจากถูกตีด้วยไม้
เทนนิส และ
ไ่ปบนสนาม
* เคลื่อนที
**
*
(¦ F (¦
ma )F ma )

(แรงกิริยา) จะมีแรงขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้าม (แรง
ปฏิกริ ยิ า) เกิดข นึ้ เสมอแต่ก ระทำบนวตั ถุค นละชนิ้ ” นัน่ ค อื ล กู เทนนิส
ออกแรงกระทำต่อไม้เทนนิส ขณะเดียวกันไม้เทนนิสก็จะออกแรง
เท่ากันแต่ท ิศทางตรงกันข้ามกระทำต่อลูกเทนนิส
นอกจากกฬี าเทนนิสแ ล้ว กีฬาอนื่ ๆ ก็ล ว้ นใช้ห ลักท างฟสิ กิ ส์
ทั้งนั้น เช่น ฟุตบอล  ปิงปอง และ แบดมินตัน เป็นต้น และความ
เข้าใจในหลักการทางฟิสิกส์จ ะทำให้เราเล่นกีฬาได้ส นุกข ึ้น
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