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ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีที่ 9 ฉบบัที่ 198 วนัที่ 16-31 มีนาคม 2560

“วิทยาศาสตร์น้อมท�าดี  
พลิกฟื้นผืนป่า  
ลดหมอกควัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ 
นันทิยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นกัศกึษา
จิตอาสาของคณะวิทยาศาสตร์ ที่เดินทาง
ไปท�ากจิกรรม “ชาววทิยาศาสตร์ น้อมท�าด ี
พลิกฟื้นผืนป่า ลดหมอกควัน” ณ หมู่บ้าน
ขุนช่างเคี่ยน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ บริเวณลาน
ด้านหน้าอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
ซึง่สโมสรนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์จัดข้ึน 
โดยความร่วมมอืของนกัศึกษามหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะอตุสาหกรรม
เกษตร ระหว่างวนัที ่11-12 มนีาคม 2560 
เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาหมอก
ควัน และเห็นความส�าคัญของการท�าแนว
กันไฟ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา 
มีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปัญหาหมอกควันและดูแลอนุรักษ์ผืนป่า 
รวมท้ังดแูลสภาพอากาศของเมอืงเชยีงใหม่ 
ทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อตวันักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นประธานในพธีิเปิดค่ายโอลมิปิกวชิาการ ค่าย 2 ปีการศกึษา 2559 โดยมนีายพร พรมมหาราช 
เลขานุการคณะวทิยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจดัค่าย และช้ีแจงรายละเอยีด
การเข้าค่าย ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 

การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2559 ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ
ส่งเสรมิโอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศกึษา ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
ได้รับการเตรียมพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ และเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ส�าหรับการจัดค่ายครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์
ได้ด�าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ล�าพูน ล�าปาง แพร่ และน่าน โดยนักเรียนที่ผ่าน
การสอบคดัเลอืกจ�านวน 171 คน จะได้เข้าค่ายเพือ่ฝึกฝนทกัษะทางวิชาการ ระหว่างวนัที ่5-20 
มีนาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์

พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2559

 



คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะ 
จาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 
พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Dr.Mamoru 
Yamada จาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าพบ
เพือ่หารอืความร่วมมอืด้านการวจัิยเกีย่วกบัยสีต์ และความร่วมมอืทาง
วิชาการด้านอ่ืนๆ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

งานดนตรีในสวน ประจ�าปี 2560  
และการแสดงร่วมสมัย ชุด วนานคร

ศนูย์ธรรมชาตวิิทยาดอยสเุทพเฉลมิพระเกยีรตฯิ คณะวทิยาศาสตร์ 
ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานดนตรีในสวน 
ประจ�าปี 2560 และการแสดงร่วมสมัย ชุด “วนานคร” โดยวงช้างสะตน 
ร่วมกับวงแกงการูบ๊อกซิ่ง ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการดนตรี 
และการแสดง คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พร้อมศลิปินรบัเชญิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม และอาจารย์แววดาว ศิริสุข 
โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.สมัพันธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 
เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช 
ผูอ้�านวยการศูนย์ธรรมชาตวิทิยาดอยสเุทพเฉลมิพระเกยีรตฯิ กล่าวรายงาน
ความเป็นมาของการจัดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ในเขตชุมชน 
โดย ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

ศนูย์วจิยัวสัดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�าโดย ศาสตราจารย์ ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล 
นักวิจัยทางด้านวัสดุทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ 
นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ทองก้อน หัวหน้าศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ 
คณะสตัวแพทยศาสตร์ น�าทมีสตัวแพทย์จดัโครงการให้บรกิารฉดีวคัซนี
แก่สตัว์ในเขตชมุชน โดยเปิดโอกาสให้บคุลากรและนกัศกึษามหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ และผู้สนใจ น�าสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนและตรวจ
สุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ การให้บริการ ประกอบด้วย 1. ฉีด
วัคซีนรวม 2. วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 3. ถ่ายพยาธิ 4. วัดความดัน 
5. ตรวจผิวหนัง-ไข่พยาธิ และ 6. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยมีนักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนให้ความสนใจน�าสุนัขและแมวเข้ารับบริการฟรี 
ประมาณ 160 ตัว เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 



ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�รงต�แหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ดร.ภูมน สุขวงศ์ 
สังกัด ภาควิชาเคมี
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมี
 

อาจารย์ ดร.นิรุต ผุสดี 
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์
 

ดร.สุขจติต์  กังวานคุณากร
ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมี
ตัง้แต่วันที่  30 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ดร.สุขจิตต์ กังวานคุณากร 
สังกัด ภาควิชาเคมี 
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมี
 

อาจารย์ ดร.ณปภา พรหมสวรรค์
สังกัด ภาควิชาเคมี
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมี
 

อาจารย์ ดร.ศิริพร ชัยศรี 
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์
 

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ซึ่งน�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดี 
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการสนบัสนนุการวิจัยสู่นวัตกรรมเชงิพาณชิย์
และ SMEs และระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมท้ังเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติก
ชีวภาพส�าหรับใช้ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาเคมีอุตสากรรมทัศนศึกษา 
การเกิดปิโตรเลียม การกลั่นแยกน�้ามันดิบ  
การส�ารวจขุดเจาะและผลิตน�้ามันดิบ  
ณ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์นุช เรืองจิตต์ และอาจารย์
สาธติ ปิยนลนิมาศ อาจารย์ประจ�าภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม 
น�านักศึกษาสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 
28 คน ไปทัศนศึกษาขั้นตอนการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการ
กลัน่แยกน�า้มนัดบิ การส�ารวจขดุเจาะและผลติน�า้มนัดิบท่ีหลุม
ส�ารวจ ณ อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 
2560 ซ่ึงการทัศนศึกษาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
วิชา 209341 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรม
พลังงานทหาร ส่วนโรงกลั่นฝางน�้ามัน หลุมส�ารวจและหลุม
ผลติ โดยนักศกึษาได้เยีย่มชมจดุต่างๆ ดงันี ้1. พิพิธภณัฑ์และศนูย์
การเรยีนรูด้้านปิโตรเลยีม 2. โรงกลัน่น�า้มนัทีม่กี�าลงัการผลติ
ประมาณ 2500 บาร์เรลต่อวัน 3. หลุมส�ารวจน�้ามันดิบ และ 
4. หลุมผลิตน�้ามันดิบ ซึ่งกิจกรรมนี้ท�าให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ประสบการณ์จากสถานที่จริง และส่งเสริมให้มีความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็นและตั้งค�าถาม

ดร.ณปภา  พรหมสวรรค์
ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมี
ตัง้แต่วันที่  3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ดร.ศิริพร  ชัยศรี
ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์
ตัง้แต่วันที่  13 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป



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

ด้านบริหารงานการเงิน
1.  เหน็ชอบ การขออนมุตัใินหลกัการเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางเพื่อน�าผลงาน “SMART BEE” เข้าร่วมการประกวดและ
จัดแสดงนิทรรศการเวทีนานาชาติ ในงาน 45th International 
Exhibition of Invention of Geneva ณ กรงุเจนวีา สมาพันธรฐัสวสิ 
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ดังนี้
(1) สนบัสนนุค่าใช้จ่ายร่วมกบัมหาวิทยาลยั (มหาวทิยาลยั 50% 

และคณะฯ 50%) โดยส�าหรบัการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในส่วน
ของคณะฯ ให้ยึดตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
เพื่อการประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือการฝึกอบรม 
ณ ต่างประเทศ โดยการไปเสนอผลงานทางวชิาการในทวปี
อเมริกา ให้สนับสนุนค่าพาหนะไป-กลับ ค่าลงทะเบียนและ
ค่าที่พัก เท่าที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกินคนละ 40,000.- บาท 

(2) ให้การสนบัสนนุผูเ้ข้าร่วมจดันทิรรศการ โครงการละไม่เกนิ 2 คน
(3) มอบหมายให้งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ

วิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบจัดท�าโครงการฯ เพื่อขอรับ
งบประมาณสนับสนุนดังกล่าว โดยให้งานริหารงานวิจัยฯ 
ประสานงานกับเจ้าของผลงาน เพื่อขอข้อมูลรายละเอียด
ส�าหรับการจัดท�าโครงการต่อไป

(4) งบประมาณสนับสนุน โดยใช้หมวดงบประมาณเงินรายได้ 
ท่ีงานบริหารงานวจัิย บรกิารวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ ดแูล 

2. เห็นชอบ การขอปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จาก 75,000 
บาท เป็น 80,000 บาท 

3. เห็นชอบ การร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส�าหรับการไป
น�าเสนอผลงาน จ�านวน 2 ผลงาน ในงาน 45th International 
Exhibition of Invention of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐ 
สวิส ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 โดยใช้หลัก
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามมติข้อ 1

ด้านบริหารงานบุคคล
เห็นชอบ เสนอชื่อผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภา

มหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒิุมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ�านวน 5 ราย 
โดยเสนอชือ่เป็นเรือ่งปกปิดไปยงัประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ต่อไป

ด้านบริหารงานวิชาการ
1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ กับ National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน 
2. เห็นชอบ (ร่าง) การเตรียมการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 โดยในปีการศึกษา 2561 เสนอ
แผนการรับและเผื่อจ�านวนนักศึกษาที่สละสิทธิ์ รวมทั้งหมด 
934 คน

  

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น พ.ศ. 2522 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.30 น. ณ พระท่ีน่ังพิมานรัตยา ในพระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


