
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยในระดับสากล"

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 196 วนัที่ 16-28 กุมภาพนัธ์ 2560

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช.  
ได้รับรางวัล PTIT Awards ประจ�าปี 2560-2561  
จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ 
นายอดุลย์ ยาวิชัย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สังกัด
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับ
คัดเลือกให้รับรางวัล PTIT Awards ประเภท
ที ่4 : PTIT Laboratory/Workshop Instructor ประจ�าปี 
2560-2561 พร้อมเงินรางวัลรวม 6 แสนบาท  
(แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ระยะเวลา 2 ปี) จากสถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย รางวัล PTIT Awards 
ประเภทที่ 4 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคลากร 
ที่มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน/การวิจัยในห้องปฏิบัติการ และมีความ
สามารถ ทกัษะในการปฏบิติัการ มคีวามคิดรเิริม่ สามารถปรบัปรงุและจัดระบบ
ห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในการเรียนการสอน 
หรือสามารถถ่ายทอดความรู้ ดูแล ปรับปรุง สร้างเครื่องมือปฏิบัติการได้ดี 
เป็นผูมี้จริยธรรมและมีเจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี และเป็นทีย่อมรับของเพือ่นร่วมสาขา
อาชีพทีเ่กีย่วข้องกบั Petroleum (Oil&Gas), Petrochemical and/or Energy related 
และผู้บังคับบัญชา โดยมีอายุการท�างานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

CMU-UMT Seminar  
on Environmental Science

ศูนย ์วิจัยวิทยาศาสตร ์พหุวิทยาการ 
คณะวิทยาศาสตร์ น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Universiti 
Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย จัดการ
สัมมนาทางวิชาการ CMU-UMT Seminar on 
Environmental Science ตามโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้เกิดผลงานวิจัยร่วมระหว่างประเทศ 
ต่อยอดจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้
โครงการ AIMS (ASEAN International Mobility for 
Student Program): Environmental Research 
Symposium; CMU-UMT โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุภาพ ชพูนัธ์ รองคณบดฝ่ีายวจัิยและวเิทศสมัพนัธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่าง 2 หน่วยงาน อันจะน�าไปสู่
ความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไป เมื่อวันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร  
40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

พิธีเปิดโครงการปลุกจิตส�านึกปัญหาหมอกควัน  
โดย ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ น�าโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์ฯ และอาจารย์ ดร.ว่าน วิริยา 
จัดโครงการปลุกจิตส�านึกปัญหาหมอกควัน “ต้นกล้าท้าหมอกควัน” ส�าหรับ
ผู้แทนนักเรียนและครูจากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน จ�านวน 21 โรงเรียน 
ประมาณ 63 คน ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ของศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุภาพ ชูพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์  
เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 3 
อาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์.. (อ่านต่อหน้า 2)



ค่าย IC อาสาพัฒนา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดแม่สาใหม่ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม
ค่าย IC อาสาพัฒนา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดแม่สาใหม่ ต�าบลแม่สา  
อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกันปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและ 
สภาพแวดล้อมโดยรอบศูนย์ฯ ให้ดียิ่งข้ึน อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม 
สันทนาการและมอบของขวัญเพื่อสร้างรอยย้ิมและความสุขให้กับเด็กๆ  
ในชุมชน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560

ภาควิชาสถิติจัดโครงการเสริมทักษะการใช้งาน
ฐานข้อมูลห้องสมุด และความเข้าใจบทบาท 
ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ภาควิชาสถิติจัดโครงการเสริมทักษะการใช้งานฐานข้อมูลห้องสมุด 
และความเข้าใจบทบาทของการศกึษาในศตวรรษที ่21 ส�าหรบันกัศึกษาสาขา
วชิาสถติ ิโดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มานดัถุ ์ค�ากอง หวัหน้าภาควิชาสถติิ 
เป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายให้ความรู้ โดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คณะวทิยาศาสตร์และคณาจารย์ภาควชิาสถติิ เมือ่วนัที ่15 กมุภาพนัธ์ 2560 
ณ ห้อง SCB4405-6 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ปลุกจิตส�านึกปัญหาหมอกควัน  
(ต่อจากหน้า 1)

โครงการดังกล่าวจัดข้ึนสืบเนื่องจากศูนย์วิจัย
วทิยาศาสตร์พหวุทิยาการ คณะวทิยาศาสตร์ เล็งเหน็ว่า 
ปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศเป็นปัญหา
ส�าคัญที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในเขตภาคเหนือ  
โดยเฉพาะในช่วงเดอืนมนีาคม ซึง่มสีาเหตหุลกัมาจาก
ไฟป่า การเผาในพื้นที่การเกษตร ฝุ่นละอองจากถนน 
การก่อสร้าง และเขม่าจากน�า้มนัดีเซล ส่งผลให้คณุภาพ
อากาศแย่ลง ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขา
ล้อมรอบ ท�าให้มลพษิต่างๆ ถกูกกัเกบ็ไว้ จนส่งผลเสยี
ต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนเป็นอย่างมาก 
โครงการนีจ้งึมจีดุมุง่หมายเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ
แก่เยาวชนในเขตภาคเหนือตอนบนให้ตระหนักถงึความ
ส�าคัญของปัญหา และสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ปัญหา
หมอกควนัในชมุชน อกีทัง้เพือ่สร้างโรงเรยีนต้นแบบใน
การลดการเผาในชุมชนของตนเอง โดยหวังว่า
โครงการนีจ้ะเป็นโครงการน�าร่องท่ีสามารถกระตุ้นให้
โรงเรยีนและชมุชนโดยรอบตระหนักถงึความส�าคัญของ
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนั จนน�าไปสูผ่ลลพัธ์ 
คอื การแก้ปัญหาหมอกควนัในชมุชนของตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน โครงการ “ต้นกล้าท้าหมอกควัน” จัดขึ้นเป็น
เวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ และศูนย์การศกึษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล�าพูน  
โดยครูและนักเรียนได้รับฟังการบรรยายเก่ียวกับ
สถานการณ์ปัญหาหมอกควัน การสาธิตการติดตาม
มลพษิทีเ่กดิจากปัญหาหมอกควนั การปลกูป่าให้ถกูวธิี 
การสร้างฝายเพือ่สร้างพืน้ทีต้่นน�า้ และการแลกเปลีย่น
เรียนรู้เพื่อเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
โดยคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์



โครงการสนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมเพื่อขอต�าแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด
โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ขอต�าแหน่งทางวิชาการ พร้อมกับบรรยาย หัวข้อ 
ทบทวนหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการขอ
ต�าแหน่งทางวิชาการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายพัฒนพงค์ กันเชียง 
บรรยายหัวข้อ ข้อแนะน�าในการจัดท�าเอกสาร
และต�าราท่ีใช้ในการขอต�าแหน่งทางวิชาการ 
นายนิพัทธ์ เงินศรี จากกองบริหารงานบุคคล มช. 
บรรยายหัวข้อ ระบบการขอต�าแหน่งทางวิชาการ 
และนายเอกพล ค�าแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
แนะน�าระบบการตดิตามการขอต�าแหน่งทางวชิาการ
ของคณะฯ ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดโดย งานบริหาร
ทัว่ไป ร่วมกบังานบรกิารการศกึษาและพฒันาคณุภาพ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรสาย
วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการขอต�าแหน่ง
ทางวชิาการ ซึง่จะช่วยส่งเสรมิให้บคุลากรได้รบัการ
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการมากยิ่งข้ึน 
เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา วงค์รินทร์

สังกัดภาควิชาสถิติ
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาสถิติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะน�พนักงานใหม่



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
เห็นชอบ การพิจารณาให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารารัตน์  

ชือตอฟ พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับเงินเพิ่มตามประสบการณ์  
ในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ เดือนละ 2,035 บาท
ด้านบริหารงานบุคคล

เห็นชอบ การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ณ ต่างประเทศ ของอาจารย์วรวุฒิ ศรีสุขค�า ครั้งที่ 3 เป็นเวลา  
6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560–17 กรกฎาคม 2560 เพื่อท�า
วิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสมบูรณ์
ด้านบริหารงานวิชาการ

เห็นชอบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริหารองค์กร
1.  เหน็ชอบ แผนพฒันาการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ ระยะที ่12 ปีงบประมาณ 2560-2564 โดยมมีตใิห้ปรบั
ตัวชี้วัดบางตัว 

2. เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าในการติดตามผลการด�าเนิน
งานไตรมาสท่ี 1 ตามตวัช้ีวดัส�าคญัของแผนปฏิบตักิารประจ�าปี  
งบประมาณ 2560 และแผนกลยทุธ์ระยะที ่12 คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

.....เจ้าของรางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 42 รางวัล 
และยังได้รับการยกย่องให้เป็นนักวิจัยดีเด่นของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ 
บญุพสิทุธนินัท์ ได้เข้าศกึษาในระดบัปรญิญาตรี 
สาขาวิชาเคม ีภาควิชาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2542 
หลงัจากส�าเรจ็การศึกษาได้ศกึษาต่อในระดบั

ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย และ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และได้รับทุน T-gist แบบ Sandwich Program เพื่อไปท�าวิจัย 
ณ Innsbruck University เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย เป็นระยะเวลา 
1 ปี หลังจากส�าเร็จการศึกษาปี 2555 ได้เข้าบรรจุท�างานท่ีวิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุ ีในต�าแหน่ง
อาจารย์ประจ�า จนถึงปัจจุบัน

ในระหว่างการเป็นอาจารย์ได้ท�าการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กบัผลติภณัฑ์ธรรมชาตท่ีิมาจากสมุนไพรและพชืของไทยเพือ่น�ามาประยกุต์
ใช้ทางยา เครือ่งส�าอาง และเสรมิอาหาร ทัง้นีไ้ด้รบัการสนบัสนนุทนุวจัิย
ทัง้จากหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยมเีป้าหมายหลกัคอื การสร้าง
องค์ความรูท้างวชิาการ เช่น การศึกษาฤทธิท์างชวีภาพและทางเภสชัวทิยา 
และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ 
เช่น เทคโนโลยนีาโน เพือ่เป็นพืน้ฐานการพฒันาผลติภณัฑ์ธรรมชาติของ
ประเทศให้สู่ระบบอันเป็นสากลและยั่งยืนและเพ่ือเพ่ิมโอกาสด้านการ
แข่งขันเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศของกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดย่อมและกลาง ช่วยเพิ่มมูลค่าของพืชและสมุนไพรของไทย 

โดยสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับ
เกษตรกร รวมท้ังท�าให้เกิดการ
สร้างงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมและแก้ปัญหาความ
ยากจน นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการ
อนุรักษ์พืชและสมุนไพรของไทยมิให้
สูญหายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้อง
แนวทางและกลยุทธ์ด้านงานวจิยัของ
มหาวิทยาลัยและประเทศอีกด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ได้รับ
รางวลัส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมจากหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ 
จ�านวนทัง้สิน้ 42 รางวลั และยงัได้รบัการยกย่องให้เป็นนักวจิยัดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเครือข่ายวิจัย
ประชาชื่นอีกด้วย ท้ังน้ีได้มีโอกาสท�างานด้านบริการวิชาการ 
โดยเป็นอาจารย์และวิทยากรพิเศษบรรยายในมหาวิทยาลัยต่างๆ 
และยงัได้เป็นท่ีปรกึษาของสถานประกอบการด้านสมนุไพรและเคร่ือง
ส�าอางอีกหลายแห่ง จากผลงานและความส�าเร็จในการท�างาน 
ส่วนหนึ่งได้รับการปลูกฝังและประสบการณ์จากรั้วมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ ทัง้ในด้านความรู ้ด้านมนษุย์สมัพนัธ์ในการท�างานร่วมกบั
ผู้อื่น การฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อที่
จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ต่อไป


