
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
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ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีที่ 9 ฉบบัที่ 202 วนัที่ 16-31 พฤษภาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์น�าผลงานเจลลี่ดริ๊งเรืองแสงโชว์ในงาน
มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา : IP FAIR 2017 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพร เพกเกาะ อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมงาน น�าผลิตภัณฑ์ “เจลลี่ดริ๊งเรืองแสง” จากผลงาน 
การประดษิฐ์ ชือ่ “ผลติภณัฑ์วุน้ผสมไฟโคบลิโิปรตนีและกรรมวธิกีารผลติดงักล่าว” 
เลขที่ค�าขอสิทธิบัตร 1501007917 ไปจัดแสดงในงานมหกรรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรอื IP FAIR 2017 ซึง่จดัโดย กรมทรพัย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย์ 
ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร Hall 103 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อแสดงถึงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานที่มี 
นวตักรรมหรอืทรพัย์สนิทางปัญญาให้กบัผูส้นใจหรอืกลุม่เป้าหมายภาคอตุสาหกรรม
ที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และน�าไปต่อยอดด้านการวิจัยหรือพัฒนา
สินค้าและบริการได้ 

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ “เจลลี่ดริงค์เรืองแสง” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีที่สกัดจาก
สาหร่าย ซึง่ท�าให้เกดิการเรอืงแสงภายใต้หลอด Black light blue fluorescent โดย
นอกจากจะช่วยให้เจลลี่มีสีสันน่ารับประทาน และเพิ่มความสนุก น่าสนใจแล้ว 
สทีีส่กัดจากสาหร่ายนีย้งัมปีระโยชน์ในการต่อต้านสารอนมุลูอสิระอกีด้วย ซึง่ผล
งานดังกล่าวเป็นผลงานการค้นคว้าวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากร 
ภูมาศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพร เพกเกาะ อาจารย์ประจ�าภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัล
ในงาน Northern Digital Expo 2017

นายตรีภพ ไชยเทพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
น�าผลงานการค้นคว้าอสิระ “ระบบตดิตามผูส้งูอายผุ่าน
สมาร์ทโฟน (Elderly Tracking System on Smartphone)” 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 
5 พันบาท ในงาน Northern Digital Expo 2017 ซึ่งจัด
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
กว่า 17 คณะ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 
ณ เชยีงใหม่ฮอลล์ ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซ่า เชยีงใหม่ 
แอร์พอร์ต

โดยผลงานระบบตดิตามผู้สงูอายผุ่านสมาร์ทโฟน 
(Elderly Tracking System on Smartphone) เป็นระบบ
ทีพ่ฒันาขึน้เพ่ือน�าเสนอวธิกีารตรวจจบัการหกล้มของ
ผูส้งูอายผุ่านสมาร์ทโฟน ด้วยเทคนิคแอกเซเลอโรมเิตอร์
เซ็นเซอร์ให้มีความถูกต้องและแม่นย�า ซึ่งมีอาจารย์ 
ดร.จักริน ชวชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา



ผลงานอาจารย์ภาควิชาเคมีได้รับการจดสิทธิบัตร
ในสหรัฐอเมริกา

ผลงาน ‘Process for the Preparation of Liquid Tin(II) Alkoxides’ 
ของผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พฒุนินัท์ มเีผ่าพนัธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.วินิตา บุณโยดม Dr. Robert Molloy และคณะท�างาน ภาควิชาเคมี 
ได้รับสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา (United States Patent) สิทธิบัตรเลขที่ 
US 9,637,507 B2 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ศวท-มช. ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาจัดโครงการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.-มช.) ร่วมกับภาค
วิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ 
และประชนชนทั่วไป ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 53 คน เพื่อให้
ความรู้ด้านจุลินทรีย์ท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดสู่การ
ประกอบอาชีพได้ ระหว่างวันท่ี 27-28 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติ
การภาควชิาชวีวทิยา ชัน้ 8 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เชียงใหม่

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสถิติเข้าร่วม 
“การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5 ประจ�าปี 2560” 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ 
จาก University of Granada ราชอาณาจักรสเปน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสทิธิ ์วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Miguel Rodriguez จาก University of 
Granada ราชอาณาจักรสเปน ที่เข้าพบเพื่อแนะน�ามหาวิทยาลัย
และหารอืความร่วมมอืทางวชิาการร่วมกนั เมือ่วันที ่9 พฤษภาคม 
2560 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
ในโอกาสเดนิทางมาบรรยายพเิศษและสร้างเครอืข่ายการวจิยัทาง
คณิตศาสตร์ ตามค�าเชิญของภาควิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 
9-11 พฤษภาคม 2560



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

เรืออากาศโทหญิง ชนากานต์ สอนจ้าน ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2555 
หลงัจากนัน้ ในปี 2556 กไ็ด้เข้ารบับรรจเุป็นข้าราชการนายทหารสญัญาบตัร 
ต�าแหน่ง นายทหารประมวลผลการศึกษา กองอ�านวยการศึกษา กองการ

ศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จากนั้นได้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

และส�าเรจ็การศึกษาในปีการศกึษา 2558 หลงัส�าเรจ็การศึกษาได้ผ่านการคดัเลอืกบรรจุ
เข้าเป็นศิษย์การบินหญิง กองทัพอากาศ รุ่นที่ 1 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ศิษย์การบินหญิงชั้นประถม 
ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 604 กองบิน 6 ท�าการฝึกบินกับเครื่อง CT-4 

เรืออากาศโทหญิง ชนากานต์ สอนจ้าน 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญนักวิจัย 
คณาจารย์ นักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมน�าเสนอในการประชุม
วิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจ�าปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 
2-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกบัสมาคมคณติศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ก�าหนด
จัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจ�าปี พ.ศ. 2560 
(The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 2017)) ระหว่างวันที่ 

2- 4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นให้นักคณิตศาสตร์ ตลอดจนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ท่ัวประเทศ มคีวามตืน่ตวัและตระหนกัถงึความส�าคญัของการวจิยัและการเผยแพร่ผลงานวจิยัทางคณิตศาสตร์ อกีทัง้เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมงานได้แลกเปลีย่น
ความรูแ้ละประสบการณ์ในการท�าวจิยัและการเรยีนการสอน เพือ่ก่อให้เกดิความร่วมมอืและสร้างความเข้มแขง็ทางวชิาการด้านคณติศาสตร์ของประเทศ
ให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2538 และจัดต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีภาควิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
หมุนเวียนกันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน และในปี 2560 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดงาน โดยการสนับสนุนจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
และศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ โดยภายในงานจะมีการน�าเสนอผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์จากนักวิชาการและนักวิจัยท่ัวประเทศ และการ
บรรยายพิเศษโดยนักคณิตศาสตร์จากทั้งในและต่างประเทศ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อน�าเสนอ
ในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

เว็บไซต์ http://amm2017.math.science.cmu.ac.th เฟซบุ๊ก www.facebook.com/amm2017cmu 
อีเมล cmu.amm2017@gmail.com และหมายเลขโทรศัพท์ 053-94-3326


