
แด่พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์

เป็นดวงจิตแห่งชนชาติทุกสมัย

เป็นแก้วตาแห่งปวงข้าประชาไทย

เสด็จสู่สวรรคาลัยไทยอาดูร

ปวงข้าบาทน้อมร�าลึกคุณอนันต์

กี่ร้อยพันพระราชด�าริมิสิ้นสูญ

จากผืนน�้าจรดฟ้า ธ เกื้อกูล

ทรงน�าสุขสมบูรณ์สู่ปวงชน

เราเหล่าชาวร่มแดนช้างขอย่างก้าว

ตามรอยเท้า เหมือนดังพ่อสั่งสอน

จะท�าดีด้วยจิตเอื้ออาทร

ให้สมเป็นพสกนิกรของพระองค์

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท 

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจ�าปี 2560 

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  

เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานชมรม 

ผู้เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู ้เกษียณเข้าสู ่ชมรม ฯ เม่ือวันที่ 27 

กันยายน 2560 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน เป็นกิจกรรมส�าคัญที่คณะวิทยาศาสตร์

จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือแสดงความช่ืนชมยินดี และยกย่องเกียรติคุณคณาจารย์

และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ตลอดจนได้อุทิศแรงกายแรงใจ ทุ่มเท

พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์มายาวนาน อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี

อันดีงามของไทยให้คงอยู ่สืบต่อไป ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรและของ 

ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณฯ และการแสดงจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยปี 2560 นี้ 

มีผู ้เกษียณฯ รวมจ�านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย นางเกษร อดทน ภาควิชาฟิสิกส์

และวัสดุศาสตร์ นางปิยาภรณ์ หล้ากิ่ง ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์ นางศุภารมย์ 

เจริญทรัพย์ ภาควิชาเคมี รศ.ดร.วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ ภาควิชาสถิติ นายพฤกษ์ 

ขีกลางดอน ภาควิชาชีววิทยา รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ภาควิชาธรณีวิทยา 

นายณถัสดล กันทา ภาควิชาสถิติ นายวิเชียร ชัยปัญญา ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

นายมานพ ไชยชาญ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ นายพิชัย ดาวเลิศ ภาควิชา

ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ และนายประสิทธิ์ สร้อยสังวาล ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มช. น�าผลงานเจลลี่ดริงค์
เรืองแสง คว้ารางวัล Special Award  

ในงาน 13th Taipei International Invention Show  
and Technomart (INST2017)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากร ภูมาศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.จีรพร เพกเกาะ อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

น�าผลงานวิจัย “เจลลี่ดริงค์เรืองแสง” คว้ารางวัล“Special Award” 

The 13th Taipei International Invention Show and Technomart 

2017 by Chinese Innovation and Invention Society จากการน�า

ผลงานวิจัยดังกล่าวไปจัดแสดงในงาน 13 th Taipei International 

Invention Show & Technomart (INST2017) ระหว่างวันที่ 28-30 

กันยายน 2560 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน โดยการสนับสนุนของส�านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ “เจลล่ีดริงค์เรืองแสง” เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สี

ที่สกัดจากสาหร่าย ซึ่งท�าให้เกิดการเรืองแสงภายใต้หลอด Black 

Light Blue Fluorescent ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เจลลี่มีสีสันน่ารับประทาน 

เพิ่มความสนุกและน่าสนใจให้กับอาหารแล้ว สีที่สกัดจากสาหร่ายนี ้

ยังมีประโยชน์ในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระอีกด้วย

การประชุมวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
กับมหาวิทยาลัยโอซาก้า (THE 1ST CMU-OSAKA 
SCIENCE MINI SYMPOSIUM)

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

จัดการประชุมวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : SCI-CMU)
SCIentific mind = การคิดตามหลักวทิยาศาสตร ์ Collaboration = การทำ งานร่วมกันเป็นทีม  Morality = การยึดมั่นในศีลธรรมความด ี Unity = การรู้รักสามัคคีเพื่อองค์กร

ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีที่ 9 ฉบบัที่ 211 วนัที่ 1-15 ตุลาคม 2560

โอซาก้า : The 1st CMU-Osaka Science Mini Symposium โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ 

Prof.Takumi Konno จาก Osaka University เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์  หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซ่ึงด�าเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี ทั้งนี้มีคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

เข้าร่วมการประชุมจ�านวน 60 คน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่      

การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเร่งผลักดันเพื่อสร้าง Double Degree ในระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กับมหาวิทยาลัยโอซาก้า โดยผู้ที่เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนข้อมูลส�าคัญในการท�า Double degree 

ดังกล่าว



โครงการสัมมนาทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน

เปิดการสัมมนาทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร

ได้ร่วมกันหารือการปรับปรุงแนวทางการจัดท�างบประมาณเงินรายได้ การจัดสรรวงเงิน

เพ่ือขอตั้งงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการด้านการวางแผนและพัฒนาองค์กร ฯลฯ โดยมีผู ้บริหารทั้งระดับคณะ 

ภาควิชา ศูนย์ และหัวหน้างานในส�านักงานคณะเข้าร่วมการสัมมนา ในวันที่ 5 ตุลาคม 

2560 ณ รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับนักวิจัย 
จาก TOYOHASHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Hiromi 

Miura และ Prof.Masakazu Kobayashi นักวิจัยด้าน Severe plastic deformation 

จาก TOYOHASHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ประเทศญ่ีปุ่น ในโอกาสเข้าพบ

เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

1st NECTEC-CMU WORKSHOP  
ON INDUSTRIAL SENSORS 2017

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยด้านเซนเซอร์

สู่อุตสาหกรรม (1st NECTEC-CMU WORKSHOP ON INDUSTRIAL 

SENSORS 2017) โดยมี ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ 

วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดีฝ ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวรายงานการ

จัดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ หัวหน้า

โครงการอบรมฯ

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

องค์ความรู้พื้นฐานด้านงานวิจัยเฉพาะทางด้านเซ็นเซอร์สู่การ

พัฒนาองค์ความรู้เชิงประยุกต์ ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

การผลิตต้นแบบทางเซนเซอร์ และผลิตภัณฑ์ด้านเซนเซอร์

จากงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม

ศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน�า

ไปสู ่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในอนาคต โดยมี

คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ

จากภาคอุตสาหกรรมทั่วไป เข้าร่วมอบรม ประมาณ 89 คน 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู ้เชี่ยวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจาก

คณะวิทยาศาสตร์ มช. ศูนย ์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส ์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งบริษัท

เอกชน ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 

2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์บริจาคเงิน 
เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทน

รับมอบเงิน จ�านวน 1 แสนบาท จากศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา อาจารย์ประจ�า

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ที่บริจาคเพ่ือสมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์  

โดยมีผู ้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความขอบคุณและเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 29 

กันยายน 2560 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งกองทุนดังกล่าว 

ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าดอกผลไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป



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

ด้านบริหารงานวิชาการ
เห็นชอบ การขอปรับปรุงกระบวนวิชา 204423 ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

ด้านบริหารงานบุคคล
1.  เห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย สายวิชาการ (คณาจารย์ประจ�า) และคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 

2.  เห็นชอบ ผลการประเมินประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ชั่วคราว ต�าแหน่งผู้เช่ียวชาญ สังกัดศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ จ�านวน 2 ราย 

ได้แก่ Dr. Robert Molloy และรองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ 

3.  เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าของการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

คร้ังที่ 4 พร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา 

อุ่นเจริญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ 

4.  เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย จ�านวน 1 ราย คือ นายกรเพชร์ ไชยเดช สังกัดภาควิชา

เคมีอุตสาหกรรม 

5.  เห็นชอบ อัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) ต�าแหน่งอาจารย์ 

โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

5.1 ที่ประชุมได้ระบุ พ.ศ. อัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) 

ต�าแหน่งอาจารย์ ที่จะรับสมัครของอัตราว่างให้ครบถ้วนทุกอัตรา 

5.2 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอกลับไปทบทวนเหตุผลความจ�าเป็นในการ

ขอใช้อัตราอีกครั้ง และขอให้พิจารณาว่ามีอัตราว่างเหลืออีกอยู ่

หรือไม่ เหลือเป็นจ�านวนกี่อัตรา

5.3 อัตราว่างส่วนกลาง จัดสรรศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อรองรับหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับ

ปริญญาตรี จ�านวน 4 อัตรา จัดสรรเพ่ือรองรับนักเรียนทุน 

ของภาควิชาธรณีวิทยาจ�านวน 1 ราย คือ นายพิชาวุฒิ มานพกวี

5.4 อัตราว่างส่วนกลาง ที่เหลืออีก 5 อัตรา รวมทั้งอัตราว่างท่ีอาจเพิ่ม

จากภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอหารือกับภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชา

ชีววิทยา และภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ เพื่อจัดสรรอัตรา

ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอีกคร้ัง

6.  เห็นชอบ การขออนุมัติเดินทางไปท�าวิจัย ณ ต่างประเทศ ของผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.วงศ์ พะโคดี สังกัดภาควิชาเคมี

ด้านบริหารงานการเงิน
เห็นชอบ (ร่าง) แนวปฏิบัติประกอบการเบิกจ่ายในการไปร่วมประชุม

วิชาการ (วทท.) โดยท่ีประชุมมีข้อแก้ไข ดังน้ี

1)  ค่าพาหนะตามอัตราค่าเดินทางโดยรถไฟตามสิทธิ์รวมค่ารถรับจ้าง 

ในกรณีที่ เดินทางโดยพาหนะอื่น ให้เบิกจ่ายในอัตราเดินทาง

โดยรถไฟตามสิทธิ์

2)  ค ่าลงทะเบียนเบิกได้ตามใบเสร็จรับเงินจริงแต่ไม ่เกินอัตรา

ค่าลงทะเบียนส�าหรับบุคคลทั่วไปในช่วงเวลาการลงทะเบียนปกติ 

ผู้ท่ีลงทะเบียนแต่ไม่ไปร่วมประชุมวิชาการไม่สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้

เรื่องอื่นๆ 
หัวหน้าภาควิชาเคมี ขอหารือเรื่องการขอความอนุเคราะห์สนับสนุน

งบประมาณจากภาควิชาในการ จัดกิจกรรมของคณะฯ บางกิจกรรม 

โดยภาควิชาเคมีเสนอให้คณะหักจากเงินรายได้ส่วนของภาควิชาก่อนน�าส่ง

ภาควิชาในแต่ละป ี

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้คณะฯ ตั้งงบให้เพียงพอกับการ

จัดกิจกรรมที่เคยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาควิชาจ�านวน 2 กิจกรรม 

คือ กิจกรรมรดน�้าด�าหัวและกิจกรรมมุทิตาจิต โดยไม่ขอการสนับสนุน 

จากภาควิชาอีก ในการจัดกิจกรรมต้ังแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560


