
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่เป็นเลิศ"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : S-C-I-C-M-U)
Success = การมุ่งความสำ เร็จตามเป้าหมาย Competitiveness = การขยายความสามารถในการแข่งขัน Innovativeness = การสร้างสรรค์ภูมิปัญญานวัตกรรม
Collaboration = การทำ งานร่วมกันเป็นทีม  Morality = การยึดมั่นในศีลธรรมความดี  Unity = การรู้รักสามัคคีเพื่อองค์กร

www.science.cmu.ac.th
www.facebook.com/science.cmu

ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีที่ 9 ฉบบัที่ 203 วนัที่ 1-15 มิถุนายน 2560

นักวิจัยศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมา 
และล�าอนุภาคคว้ารางวัลชมเชยจากโครงการ 

PTTGC Open Innovation Challenge 2016
ดร.อภวิฒัน์ วใิจค�ำ พร้อมด้วยคณะนกัวจิยัจำกศนูย์วจิยัฟิสกิส์

ของพลำสมำและล�ำอนุภำค คณะวิทยำศำสตร์ น�ำผลงำนวิจัยคว้ำ
รำงวัลชมเชยพร้อมเงินรำงวัล 5 หม่ืนบำท จำกโครงกำร PTTGC 
Open Innovation Challenge 2016: “Smart-Eco Innovation” จัดโดย 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน) โดยได้รับคัดเลือก
ให้เป็น 1 ใน 11 ทีม สุดท้ำย เพื่อน�ำเสนอผลงำนในรอบชิงชนะเลิศ 
เมือ่วนัที ่26 พฤษภำคม 2560 ณ โรงแรม มริำเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ 
กรุงเทพฯ น�ำเสนอผลงำนประเภท Circular Thinking ภำยใต้ช่ือทีม 
Plasma CO2 Conversion PBP-YPI ชื่อผลงำน Development of 
CO2 Conversion DBD RF at Atmospheric Pressure Plasma Process 
ซึ่งมีรองศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ หัวหน้ำศูนย์วิจัย
ฟิสิกส์ของพลำสมำและล�ำอนุภำค และผู้อ�ำนวยกำรศูนย์บริกำร
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยำศำสตร์ เป็นที่ปรึกษำ

  โครงกำร PTTGC Open Innovation Challenge 2016 จัด
ข้ึนภำยใต้แนวคดิ “Smart-Eco Innovation” มีเป้ำหมำยเพ่ือเปิดโอกำส
ให้กับนักวิจัยทั้งในกลุ่มภำคกำรศึกษำ ภำคสถำบันวิจัย และบริษัท
สตำร์ทอัพ ได้สร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัยที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำใน
เชงิพำณชิย์ควบคูกั่บกำรสร้ำงสมดลุด้ำนสิง่แวดล้อมอย่ำงยัง่ยนื ทัง้น้ี
เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภำคอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำ
ประเทศไทย ทีส่ำมำรถสร้ำงมลูค่ำในเชงิพำณิชย์ควบคูก่บักำรสร้ำง
สมดุลด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน โดยเปิดรับสมัครผลงำนมำตั้งแต่
เดอืนสงิหำคม 2559 และได้รบักำรตอบรบัจำกนกัวจิยัทัง้ในและต่ำง
ประเทศ ส่งผลงำนเข้ำร่วมทั้งส้ิน 50 โครงกำร จำกภำคกำรศึกษำ 
38 โครงกำร และภำคเอกชนหรือบริษัทสตำร์ทอัพ 12 โครงกำร 
ผู้เข้ำร่วมในโครงกำร ทั้งสิ้น 165 คน เป็นชำวต่ำงชำติ 15 คน ทั้งนี้ 
มโีครงกำรทีไ่ด้รบัคดัเลอืกเพือ่กำรน�ำเสนอผลงำนในรอบชงิชนะเลศิ 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2560 จ�ำนวนทั้งสิ้น 11 ทีม ซึ่งคณะนักวิจัย
จำกศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลำสมำและล�ำอนุภำคได้รับคัดเลือกเป็น 1 
ใน 11 ทีม ดังกล่ำว (ภำพและข้อมูลจำก เฟชบุ๊ก PTTGC Open 
Innovation Challenge)

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2017

นำยกันต์ภิสิฏฐ์ โกสุมศุภมำลำ นักศึกษำระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ 2 
ภำควิชำฟิสิกส์และวัสดุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ได้รับคัดเลือกจำกมูลนิธิ
ส่งเสรมิโอลมิปิกวชิำกำรและพฒันำมำตรฐำนวทิยำศำสตร์ศกึษำ ในพระอปุถมัภ์
สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
(สอวน.) ให้เป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทย (สำขำฟิสิกส์) เข้ำร่วมโครงกำร Asian 
Science Camp 2017 ระหว่ำงวันที่ 20-26 สิงหำคม 2560 ณ มหำวิทยำลัย ตนกู 
อับดุล รำห์มัน รัฐเประก์ ประเทศมำเลเซีย โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกท้ังสิ้น จ�ำนวน 
10 คน ในสำขำต่ำงๆ ประกอบด้วย สำขำฟิสิกส์ 4 คน สำขำเคมี 2 คน และสำขำ
ชีววิทยำ 4 คน (ข้อมูลจำก www.posn.or.th)

ค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน 
ส�าหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 36

ชมรมวิชำกำร สโมสรนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์ จัดค่ำยฝึกวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์ ภำคฤดูร้อน ส�ำหรับเยำวชนภำคเหนือ ครั้งที่ 36 ระหว่ำงวันที่ 22-
28 พฤษภำคม 2560 ณ คณะวิทยำศำสตร์ โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรัฏฐ์ 
แสนทน รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ เป็นประธำนในพิธีเปิดค่ำย 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องบรรยำย SCB1100 อำคำร 30 ปี 
คณะวิทยำศำสตร์ กิจกรรมดังกล่ำวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนในเขตภำค
เหนือที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้ฝึกในทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดีต่อกำรศึกษำและกำรท�ำงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ตลอดจนสร้ำง
แรงบนัดำลใจในกำรศกึษำวทิยำศำสตร์ในขัน้สงูเพือ่สร้ำงควำมเจรญิก้ำวหน้ำให้
กับประเทศชำติในอนำคต โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 150 คน ประกอบด้วย 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำในเขต 17 จังหวัดภำคเหนือ จ�ำนวน 50 คน และพี่เลี้ยง
ซึ่งเป็นนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน 100 คน



พิธีเปิดการอบรมการใช้เครื่องมือในการวิจัย 
โดย ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

ศูนย์วิจัยวัสดุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ จัดกำรอบรมและ
สำธิตกำรใช้ชุดวิเครำะห์กำรเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ส�ำหรับวัสดุผง
และฟิล์มบำง (X-Ray Diffractometer for Powders and Thin Films) 
ในกำรท�ำงำนวจิยั ส�ำหรบัคณำจำรย์และนกัศกึษำทีท่�ำงำนวจิยัด้ำน
วัสดุศำสตร์ ของคณะวิทยำศำสตร์ โดยมี อำจำรย์ ดร.มำโนช 
นำคสำทำ ผูช่้วยคณบดฝ่ีำยวจัิยและวเิทศสมัพันธ์ คณะวทิยำศำสตร์ 
เป็นประธำนเปิดกำรอบรม ซ่ึงได้รับเกียรติจำก Mr.Yuji Shiramata 
จำกบรษิทัผูจ้ดัจ�ำหน่ำยเครือ่งมอืดงักล่ำวเป็นวทิยำกรในกำรบรรยำย
และสำธติกำรใช้งำน เมือ่วนัที ่26 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องบรรยำย 
CB1220 อำคำรเคมี 1 ชั้น 2 ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์

ศวท-มช. ให้ความรู้เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์
คุณภาพน�้าและอันตรายของสารปนเปื้อนต่างๆ 
ประจ�าเดือน พ.ค. 60

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธรีวรรณ บญุญวรรณ ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์
บริกำรวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี(ศวท-มช.) พร้อมทมีงำน ลงพืน้
ที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน�้ำและอันตรำยของ
สำรปนเปื้อนต่ำงๆ ของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ 6 พื้นที่ ได้แก่ 
เทศบำลต�ำบลบ้ำนแหวน เทศบำลต�ำบลหำรแก้ว เทศบำลต�ำบลสัน
ผักหวำน เทศบำลต�ำบลหำงดง องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลท่ำวัง
พร้ำว และเทศบำลต�ำบลบ้ำนแม ตำมโครงกำรบริกำรชุมชนด้ำน
น�้ำดื่มสะอำดและปลอดภัย (น�้ำดื่มสะอำดเพื่อชุมชนชำวเชียงใหม่) 
ของ ศวท-มช. เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2560 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ “ไตรธาราเกมส์”

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อภินนท์ นันทิยำ รองคณบดีฝ่ำย
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ คณะวิทยำศำสตร์ 
พร้อมด้วยทีมงำนฝ่ำยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ น�ำนักศึกษำ
คณะวทิยำศำสตร์ จ�ำนวน 80 คน เข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำวิทยำศำสตร์
สัมพันธ์ “ไตรธำรำเกมส์” ระหว่ำงวันที่ 27 พฤษภำคม-2 มิถุนำยน 
2560 ณ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี ทั้งนี้ 
ในปีกำรศกึษำ 2561 มหำวิทยำลยัเชยีงใหม่จะได้เป็นเจ้ำภำพจดักำร
แข่งขันกีฬำวิทยำศำสตร์สัมพันธ์ต่อไป

MOLECULAR
BACKGROUND

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2550

การอบรมการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
ด้วย Google Form

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ำย
บริหำร คณะวิทยำศำสตร์ เป็นประธำนเปิดกำรอบรมกำรสร้ำง
แบบสอบถำมออนไลน์ด้วย Google Form เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 
2560 ณ ห้องปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร์ SCB4204-5 อำคำร 45 ปี คณะ
วทิยำศำสตร์ ซึง่จดัโดย งำนนโยบำยและแผนและประกนัคณุภำพกำร
ศกึษำ เพือ่ให้บคุลำกรทีเ่ข้ำร่วมอบรมสำมำรถน�ำควำมรูไ้ปปรบัใช้กบั
กำรท�ำงำนและกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเนื้อหำกำรอบรมประกอบด้วย 
กำรใช้งำน Google Drive / กำรจัดท�ำแบบสอบถำมออนไลน์ และ
กำรน�ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ต่อใน Excel เพื่อกำรประยุกต์ใช้งำนใน
องค์กร



การประชุม เรื่อง การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้น
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ จัดกำร
ประชมุเชิงปฏบิติักำร เรือ่ง กำรเขียนผลงำนเพ่ือเข้ำสูต่�ำแหน่งทีส่งูข้ึนของบคุลำกรสำย
สนบัสนนุวชิำกำร คณะวทิยำศำสตร์ ส�ำหรบับคุลำกรทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนในเบือ้งต้น 
เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถเขียนงำนและวิเครำะห์งำนเพ่ือขอก�ำหนดต�ำแหน่ง
ที่สูงขึ้น และน�ำไปต่อยอดสู่กำรท�ำผลงำนทำงวิชำกำรท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในอำชพีให้กบับคุลำกรสำยสนบัสนนุของคณะฯ โดยมรีองศำสตรำจำรย์ 
ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ เป็นประธำนเปิดกำรประชุม และ
นำยพร พรมมหำรำช เลขำนกุำรคณะวทิยำศำสตร์ กล่ำวรำยงำนกำรจดัประชุม ซ่ึงได้รบัเกียรติ
จำก นำงสำวกนษิฐำ ไทยกล้ำ นักสถติเิชีย่วชำญ สงักดัสถำบนัวจิยัวทิยำศำสตร์สขุภำพ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และนำยนพพร พวงสมบัติ หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน 
คณะเทคนคิกำรแพทย์ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ เป็นวทิยำกรในกำรบรรยำยและฝึกปฏิบัติ 
ระหว่ำงวันที่ 26-27 พฤษภำคม 2560 ณ ปำนวิมำน เชียงใหม่ สปำ รีสอร์ท อ�ำเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธรณนิทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดคีณะวทิยำศำสตร์ พร้อมด้วย
ผู้บริหำรและคณำจำรย์ ร่วมให้กำรต้อนรับ ดร.ยี ยี อู อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำฟิสิกส์ 
คณะวทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลยัมณัฑะเลย์ สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร์ และคณะ 
ที่เข้ำพบคณำจำรย์และผู้บริหำรคณะวิทยำศำสตร์ เพื่อแสวงหำข้อชี้แนะ ควำมคิดเห็น 
และค�ำแนะน�ำในกำรวำงแผนหลักสตูรกำรเรียนกำรสอนด้ำนดำรำศำสตร์ระดบัอดุมศกึษำ 
ของมหำวทิยำลยัต่ำงๆ ในสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร์ ตลอดจนหำรือควำมร่วมมอื 
ทำงวิชำกำรร่วมกัน เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 อำคำร  
40 ปี คณะวิทยำศำสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะ 
จาก Korea Association of Health Promotion (KAHP) 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธรณนิทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดคีณะวทิยำศำสตร์ พร้อมด้วย
ผู้บริหำร ร่วมให้กำรต้อนรับ Professor Dr.Jong Yil Chai จำก Korea Association of 
Health Promotion (KAHP) กรุงโซล สำธำรณรัฐเกำหลี ในโอกำสเข้ำพบผู้บริหำรคณะ
วิทยำศำสตร์ เพื่อเยี่ยมเยือนและหำรือควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกัน โดยมี
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ ภำควิชำชีววิทยำ เป็นผู้ประสำนงำนพร้อม
กับน�ำคณำจำรย์และนักศึกษำระดับปริญญำเอกเข้ำร่วมหำรือและให้กำรต้อนรับด้วย 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2560 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อำคำร 40 ปี คณะวิทยำศำสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดง
ความยินดีกบั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ อาจารย์
ประจ�าภาควชิาฟิสกิส์และวสัดศุาสตร์ 
ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้เป็นหนึง่ในสามของตวัแทนประเทศไทย 
เพือ่รบัทนุการแลกเปลีย่นนกัวจิยัระยะสัน้ ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ระหว่างประเทศไทย และ
ประเทศเกาหลี ภำยใต้หัวข้องำนวิจัย “กำรพัฒนำควำม
เข้มแข็งทำงวิชำกำร และงำนวิจัยด้ำนแก๊สเซนเซอร์สู่กำร
ประยุกต์ใช้ได้จริง (Development of Academic and Research 
Strength in Practical Gas Sensing Applications) จำกส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ (วช.) (National Research Council 
of Thailand, NRCT) และมูลนิธิวิจัยแห่งสำธำรณรัฐเกำหลี 
(The National Research Foundation of Korea, NRF) ซึ่งได้
ตกลงร่วมกันให้มกีำรแลกเปลีย่นนกัวจิยัระยะส้ันภำยใต้โครงกำร
ควำมร่วมมอืกบัต่ำงประเทศ ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศ
เกำหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำม
เข้มแขง็ของควำมร่วมมอืด้ำนงำนวจัิยระหว่ำงประเทศไทยและ
สำธำรณรฐัเกำหล ีรวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรแลกเปลีย่น
ควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัยในประเทศไทยและ
สำธำรณรัฐเกำหลี ผ่ำนกำรท�ำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย อันจะ
น�ำไปสู่กำรยกระดับควำมร่วมมอืระหว่ำงนกัวจัิยท้ังสองประเทศ
ต่อไปในอนำคต 

โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยกำนต์ เลียวหิรัญ ได้รับ
กำรคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในกำรแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ใน
งำนวจิยัครัง้นีเ้ป็นระยะเวลำ 14 วนั ในระหว่ำงวนัที ่3 ธันวำคม 
ถึง 16 ธันวำคม 2560 โดยจะได้มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำง
ด้ำนงำนวิจัยกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงและมีควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะทำงด้ำนตัวตรวจจับแก๊ส กับ Prof.Dr.Jong-Heun Lee 
ณ ห้องปฏิบัติกำรด้ำนโครงสร้ำงวัสดุนำโนที่ถูกเสริมฟังก์ชัน 
(Functional Nanostructured Materials Laboratory) ภำควิชำ
วัสดุศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ Korea University กรุงโซล 
สำธำรณรัฐเกำหลี

 

 

 



ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ : หวัหน้างานและผู้ช่วยหวัหน้างานในส�นกังานคณะฯ หวัหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์  
นายพิเชษฐ์ พุทธิรงัษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนสั กนัถา 

พิมพ์ที่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ นางสาวสายนที ใจหอม ประชาสมัพนัธ์คณะวิทยาศาสตร์ 
โทร. 0 5394 3318 หรือ prscicmu@gmail.com

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. ด้านบริหารงานการเงิน

1.1 เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศคณะวิทยำศำสตร์ กำรก�ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนพำหนะ 

1.2 เห็นชอบ (ร่ำง) ประกำศ ก�ำหนดประเภทรำยจ่ำย รำยกำร และ
เงื่อนไขกำรจ่ำยเงินจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย ฉบับที่ ......./2560 
(ค่ำตอบแทนผู้บริหำรจัดกำรโครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียน
วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยกำรก�ำกับดูแล
ของมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ โดยให้จ่ำยค่ำตอบแทนผู้บรหิำรจัดกำร โครงกำร 
วมว-มช. ในอัตรำไม่เกิน 10,000.- บำท/เดือน 
2. ด้านบริหารงานบุคคล

เหน็ชอบ (ร่ำง) ประกำศฯ เรือ่ง กำรก�ำหนดภำระงำนสอนของอำจำรย์ 
คณะวิทยำศำสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข 
3. ด้านบริหารงานวิชาการ

3.1 เห็นชอบ กำรขอปรับปรุงกระบวนวิชำ 209494 สหกิจศึกษำ 
ภำควิชำเคมีอุตสำหกรรม โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขเนื้อหำ มคอ.4 
ในส่วนของค�ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ 

3.2 เห็นชอบ กำรขอปรับปรุงหลักสูตรสำขำวิชำชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี 
4. ด้านบริหารองค์กร

4.1 เห็นชอบ โครงกำรจัดตั้งศูนย์ธรรมชำติวิทยำดอยสุเทพ
เฉลิมพระเกียรติฯ ตำมแนวทำง CMU-PEx โดยมีข้อเสนอแนะปรับปรุง
แก้ไขและเพิ่มเติมบำงประเด็น

4.2 เห็นชอบ กำรเสนอขอรับทุนสนับสุนนกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ 
กรณี อำจำรย์รุ่งโรจน์ เบญจกุล สังกัดภำควิชำธรณีวิทยำ โดยคณะ
วิทยำศำสตร์สนับสนุนทุนกำรศึกษำเฉพำะรำยอำจำรย์รุ่งโรจน์ เบญจกุล 
เป็นจ�ำนวนเงิน ไม่เกิน 400,000 บำท/ปี เป็นระยะเวลำ 4 ปี โดยใช้งบ
ประมำณจำกดอกเบี้ยกองทุน

4.3 เห็นชอบ มำตรกำรป้องกันควำมปลอดภัยในกำรใช้พื้นที่บริเวณ
อำคำรเรียน โดยให้จัดท�ำประกำศแนวปฏิบัติในกำรใช้พื้นที่ของอำคำร
เรียนซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ได้ไม่เกินเวลำ 22.00 น. 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560

คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์พบปะศิษย์เก่า 
คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อภินนท์ นันทิยำ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำ
คุณภำพนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ คณะวิทยำศำสตร์ พร้อมด้วย
คณะกรรมกำรศษิย์เก่ำสมัพนัธ์ เข้ำพบปะเย่ียมเยอืนศษิย์เก่ำคณะวทิยำศำสตร์
ในมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฎสกลนคร มหำวิทยำลัยนครพนม และมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ระหว่ำงวนัที ่26-29 พฤษภำคม 2560 เพือ่สร้ำงเครอืข่ำยศษิย์เก่ำและสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณะวิทยำศำสตร์กับศิษย์เก่ำคณะวิทยำศำสตร์

แนะน�บุคลากรใหม่
นางสาวพรนภัส โปธา 
ต�ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติงำน 
สังกัดงำนบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำร 
และวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงำนคณะวิทยำศำสตร์
ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
สำขำวิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่


