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ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีที่ 9 ฉบบัที่ 194 วนัที่ 16-31 มกราคม 2560

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เข้าเยี่ยมคารวะ 

และสวัสดีปีใหม่ 2560 อธิการบดีและคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์  
น�าผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปใีหม่ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการ
แทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 
ณ ห้องรับรอง ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับรางวัล 2017 

TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research 

Excellence Awards

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ 
จนัทวรรณกรู อาจารย์ประจ�าภาควชิาชวีวทิยา 
เข้ารับรางวัล 2017 TRF-OHEC-Clarivate 
Analytics Research Excellence Awards จาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
(สกอ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท 

คลาลิเวท อนาลิทิคส์ (Clarivate Analytics) จากผลงาน “ผึ้งไทยในเวที
โลก”  ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 16 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ  โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอ�า บีช รีสอร์ท 
จังหวัดเพชรบุรี โดยรางวัล 2017 TRF-OHEC-Clarivate Analytics 
Research Excellence Awards เป็นรางวัลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่อง
นักวิจัยที่ท�างานอยู่ในประเทศไทย เชิดชูผลงานการวิจัยที่โดดเด่น และ
มีคุณูปการในสาขาที่นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ รวมถึงผลกระทบเชิงบวก
ที่ผลงานวิจัยดังกล่าวมีต่อสาธารณชนในประเทศไทย (อ่านต่อหน้า 2)  

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือก 

เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรม 

ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจ�าปี 2560

นายจริาย ุมงคลเกยีรตชิยั นกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชา
ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับคัดเลือก
ให้เป็น 1 ใน 4 นกัศกึษาตวัแทนประเทศไทย
เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น 
ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 
8-12 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมิถุนายน-
กันยายน 2560 

สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกบัส�านกังาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 
สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สถาบันส่งเสรมิ
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและบรษัิท ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) 
ได้ด�าเนนิโครงการคดัเลอืกนกัศกึษาเพือ่เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดรู้อนเซิร์น 
ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมิถุนายน-
กนัยายน 2560 โดยด�าเนินการคดัเลือกนกัศกึษาทีมี่ศกัยภาพและคณุสมบตัิ
เหมาะสมในขั้นต้น แล้วน�าความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย 
พระองค์ได้ทรงมพีระมหากรุณาธคุิณคัดเลอืก นายจริายุ มงคลเกยีรตชิยั 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 4 นักศึกษาตัวแทน
ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว



การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International 
Conference on Cultural Technology  
(ICCT 2017)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ International 
Association for Convergence Science & Technology (IACST) สาธารณรัฐเกาหลี 
จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Cultural 
Technology (ICCT 2017) ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560 ณ ส�านักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย 
นักศึกษา และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ และเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ความรู ้ตลอดจนสร้างความร่วมมอืทางวชิาการร่วมกนั โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.รฐัสทิธิ ์สขุะหตุ อาจารย์ประจ�าภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
เป็นประธานเปิดการประชมุ กล่าวต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมการประชมุ โดยผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุภาพ ชูพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ และ 
Dr.PyeoungKee Kim, President of IACST เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ส�านัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสัมมนาด้านชีวการแพทย์และพอลิเมอร์  
ระหว่างไทยและเกาหลี ครั้งที่ 2

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ Sungkyunkwan University 
สาธารณรัฐเกาหลี จัดการสัมมนาทางวิชาการด้านชีวการแพทย์และพอลิเมอร์ 
ระหว่างระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี คร้ังที่ 2 (The 2nd Thailand-
Korea Mini Symposium on Biomedical and Polymer Research) โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว
ต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมงาน Prof.Doo Sung Lee, Director, of Theranostic Macromolecules 
Research Center, Sungkyunkwan University กล่าวเปิดงาน และผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของ
การจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
และการวจิยัทางด้านชีวการแพทย์และพอลเิมอร์ ระหว่างอาจารย์และนกัวจิยัของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาธารณรัฐเกาหลี เม่ือวันท่ี 9 
มกราคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

ผึ้ง เป็นแมลงเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และ
เป็นแมลงผสมเกสรให้แก่พชืท่ีส�าคญั แต่อปุสรรคจากโรคระบาด
ทีเ่กดิจากเชือ้โรคและศัตรูผึง้ทีม่อียูใ่นธรรมชาติ ท�าให้ผึง้ภายใน
รงัมสีภาพอ่อนแอ  เกดิการสญูเสยีประชากรภายในรงัและภาวะ
การล่มสลายของรัง การค้าขายและขนส่งที่รวดเร็วในปัจจุบัน
ท�าให้การระบาดของโรคและไรปรสิตประจ�าถิ่นในเอเชียตะวัน
ออกเฉยีงใต้แพร่ระบาดไปทัว่โลกและข้ามสายพันธุไ์ด้ง่าย ผูวิ้จยั
จงึศกึษากลไกการต้านโรคและไรปรสติในผึง้ประจ�าถิน่ของไทย 
พบว่ามีกลไกต้านทานโรคและไรปรสิตได้ดีกว่าพันธุ์ของยุโรป 
โดยมีพฤติกรรมท�าความสะอาดรัง พฤติกรรมท�าความสะอาด
เป็นกลุม่ และมภีมูคิุม้กนัทีส่งูกว่าเมือ่ได้รบัเชือ้หรอืการมไีรปรสติ 
งานวจิยันีจ้ะเป็นองค์ความรูใ้หม่ในการต่อยอดปรบัปรงุพนัธ์ุผ้ึง
ท่ีต้านทานโรคและปรสิตในอุตสาหกรรมผึ้งโลก รวมถึงเพื่อ
เป็นการสนับสนุนการเลี้ยงผึ้งไทย ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชน
เกษตรกร โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ด้วยการจัดประชุม
สมัมนาทกุปีและแจกหนงัสอืให้ความรู ้นอกจากนีย้งัได้องค์ความ
รูท้ี่ได้สามารถน�าไปต่อยอดเพื่อพฒันาการคัดเลอืกสายพนัธุผ์ึ้ง
ไทยได้ต่อไป (ภาพและข้อมูลจาก สกว.)

ผลงาน “ผึ้งไทยในเวทีโลก”  (ต่อหน้า 1) 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจัดพิธีท�าบุญ ประจ�าปี 2560

ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรมจดัพธิที�าบญุ ประจ�าปี 2560 เพือ่ความเป็นสิรมิงคล
แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ บริเวณห้องโถง ภาควิชาเคมี
อุตสาหกรรม



อาจารย์ ดร.สุขจิตต์ กังวานคุณากร 
สังกัด ภาควิชาเคมี
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมี

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

อาจารย์ ดร.สุวิชา วรรณวิเชียร  
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ ดร.เขม จิรภัทรพิมล 
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ ดร.ยุพา ทาโสด
สังกัด ภาควิชาธรณีวิทยา
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาธรณีวิทยา 

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

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย ์

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

การประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน 
โครงการ วมว.-มช.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวจิยัและบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร วมว.-มช. (โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่) และผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ 
ผู้ปกครองท่ีน�าบุตรหลานมาสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ใน
โครงการ วมว.-มช. พร้อมทัง้ชีแ้จงให้ผู้ปกครองรับทราบถงึความเป็นมา วัตถุประสงค์ 
และความส�าคัญของโครงการฯ รวมทั้งรายละเอียดการด�าเนินการของ
คณะวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 
ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์



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

ครับคงมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว หลายคนคงอยากจะรู้ว่าท�างาน
กับต่างชาติมันดียังไง อย่างแรกต้องบอกว่างานท่ีได้ท�าจะมีความ
หลากหลายกว่า โดยทั่วๆ ไปจะได้พบได้เจองานท่ีไม่เคยเห็น ไม่เคย
ท�างานท่ีท้าทายกว่า  ท�าให้มีประสบการณ์มากกว่า จึงเป็นที่มาของ
รายได้ที่มากกว่าไปด้วย การมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ 
ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนเก่ง แต่หมายความว่าเราเปิดโอกาสให้
ตวัเรามากขึน้ การท�างานกับบรษิทัอนิเตอร์ทีต้่องใช้ภาษาและความเป็น
มอือาชพีสงู รายได้ส่วนใหญ่จะสงูกว่ารายได้เฉลีย่ ประมาณ 30% หรอื
บางทอีาจสงูถงึ 80-100% ถ้าความสามารถของเราเป็นทีต้่องการของ
ตลาดหรอืหายากในตลาด ย่ิงถ้ามโีอกาสไปท�างานอยูท่ีต่่างประเทศเลย 
รายได้จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เท่าที่พอทราบอย่างน้อย 2.5 เท่าของรายได้
ในประเทศ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับระบบภาษีของประเทศน้ันๆ เพราะฉะนั้นการ
เลอืกสายงานหรอืการพฒันาทกัษะให้มคีวามช�านาญจงึค่อนข้างมคีวาม
ส�าคญั แต่ต้องอยูบ่นพืน้ฐานว่างานนัน้เป็นงานทีเ่ราชอบและมคีวามสขุ
กับมัน 

ขอยกตวัอย่างสกัหน่อย สมมตุว่ิาเราเป็นแม่ทัพจะต้องบญัชาการรบ 
และการรบนั้นเกิดข้ึนในป่า ก่อนอื่นเราคงไม่ส่งทหารเรือไปรบ แต่เรา
อาจจะส่งทหารบกผสมกบัทหารอากาศ แต่สดุท้ายเราจะต้องเลอืกทหาร 
ทีม่คีวามเช่ียวชาญการรบในป่า ถ้าเราต้องการรบให้ชนะ  ในการแข่งขัน
ที่จะเป็นตัวแทนไม่ใช่ได้มาง่ายๆ อย่าลืมว่ายังมีทหารท่ีพร้อมออกรบ
อีกมาก ที่มาจากจุฬา ธรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯ ที่โดยพื้นฐานเขา
อาจมีทักษะสูงกว่าเราเป็นคู่แข่งขัน เพราะฉะนั้นในการท�างานจริงเรา
ต้องพยายามหาจดุเด่นของเราให้เจอ และแสดงจุดเด่นน้ันให้เป็นท่ียอมรบั
ของคนรอบๆ ตัวเรา ไม่ว่าเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน แน่นอนว่า
แต่ละคนมีความสามารถและความถนัดที่อาจแตกต่างกันไป ฉะนั้นเมื่อ
ท�างานไปสักพักต้องส�ารวจตัวเองว่าเราเก่งอะไร หรือถนัดอะไร  
เจ้าความถนัดหรือความเชี่ยวชาญมักจะเกิดจากความชอบของเราเป็น
พื้นฐาน แต่ก็ไม่แน่เสมอไป จริงๆ ผมอยากพูดเรื่อง personal branding 

แต่เกรงว่าเดี๋ยวจะยาว เอาไว้สั้นแค่นี้ก่อนแล้ว
กันนะครับ

ตัวผมเองมาถึงวันนี้ได้ก็คงต้องระลึกถึง
พระคุณของอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนสมัยเรียน
อยู่ที่ มช. ได้ให้วิชาความรู้และทักษะเพื่อใช้ใน
การประกอบวิชาชีพ อีกทั้งการได้มีโอกาสใช้
ชวีติอยูห่อพกัในมหาวทิยาลยัท�าให้เรยีนรูเ้รือ่ง
การอยู่ร่วมกันกับคนอ่ืน การได้มีโอกาสท�า
กิจกรรมร่วมกับเพ่ือนร่วมคณะและต่างคณะก็
ท�าให้เข้าใจเรือ่งราวหลายมมุมอง ในสมยัเรยีน 
ผมมโีอกาสลงเรียนวชิาจิตวทิยาและวชิาปรัชญา 
ของคณะมนุษย์ศาสตร์ ตอนแรกก็กะจะลงไป
เอาเกรดคิดว่าจะง่าย แต่แล้วก็ไม่ง่ายอย่าง
ที่คิด แต่ก็ได้ใช้ความรู้จากวิชานี้ มาเสริม
เพ่ิมเตมิในการท�างาน ท�าให้เข้าใจหลกัพืน้ฐาน
ของ “คน” ความคิดของคน และสุดท้าย ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะ
และที่ภาควิชาทุกท่านที่ช่วยดูแลเรื่องกฎระเบียบ เอกสาร และ
ประสานงาน ท�ากิจกรรมต่างๆ เบื้องหลังความส�าเร็จของนักศึกษา
ทุกคน ทั้งนี้หากทางคณะหรือภาควิชา ต้องการความช่วยเหลืออะไร
ผมก็ยินดีที่จะกลับไปช่วย ขอแค่ให้โอกาสและจังหวะเวลาลงตัว

ส่วนตัวผมเองคิดว่าความส�าเร็จไม่ได้อยู่ที่ลาภยศเงินทอง แต่อยู่
ทีค่วามสขุทีไ่ด้ท�าในงานท่ีเรารกัและอยากให้ผลงานออกมาด ีคอืจะต้อง
มี passion ในงานที่ท�า ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ แล้วท�าได้ส�าเร็จ เราก็จะมี
ความสุข อีกอย่างหนึ่งที่ส�าคัญมากของพวกเราทุกคนก็คือครอบครัว 
ผมมกัจะแบ่งเวลาให้กบัครอบครวัเสมอๆ และกโ็ชคดี ทีม่คีรอบครวัคอย
สนับสนุนให้ก�าลังใจและดูแลซึ่งกันและกัน

ปัจจบุนัผมท�างานกบับรษิทั BMC Software ในต�าแหน่ง Technical 
Account Manager ดูแลลูกค้าในโซนเอเชียตะวันออกเชียงใต้

ด้านบริหารงานการเงิน
เห็นชอบอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.2560 
ในอัตรานักศึกษาไทย 210,000 บาท และนักศึกษาต่างชาติ 360,000 บาท 

ด้านบริหารงานวิชาการ
1.  เหน็ชอบ ผลการเรยีนระดบัปริญญาตรี ประจ�าภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขข้อมูลในบางกระบวนวิชา 
2.  เห็นชอบ การขออนุมัติเปิดกระบวนวิชาใหม่ ว.สถ. 469 (208469) หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ

ด้านบริหารงานบุคคล
1.  เห็นชอบ การก�าหนดน�้าหนักการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจ�า สายวิชาการ (สายบริหารวิชาการ) 
2.  เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

จ�านวน 2 ราย 
3. เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าของการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 

จ�านวน 2 ราย 
4. เห็นชอบ การก�าหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สายวิชาการ 

ปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
4.1 เห็นชอบการจ้างต่อผู้เกษียณฯ (ศาสตราจารย์) และอัตราค่าจ้างที่จะจ้างใน

ปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 3 ราย  ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ 
(อายุไม่เกิน 65 ปี)  2) ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  ล�ายอง (อายุไม่เกิน 70 ปี)  
3) ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ทองเต็ม (อายุไม่เกิน 70 ปี)

4.2 ส�าหรับแบบตรวจสอบคุณสมบัติและแบบรายงานภาระงานทางวิชาการของ 
ผูเ้กษยีณฯ ทีข่อจ้างเป็นพนกังานมหาวทิยาลัยชัว่คราว ต�าแหน่งศาสตราจารย์ 
ให้น�าเข้าพิจารณาในวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

4.3 เห็นชอบการจ้างต่อผู้เชี่ยวชาญ ในปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 2 ราย ได้แก่ 
Dr.Robert Molly  และรองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์  

5.  เหน็ชอบ การขออนุมัตลิาศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก ณ ต่างประเทศ ของ อาจารย์
กิตติพิชญ์ คุปตะวาณิช สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยลาศึกษาต่อ 
ในสาขา Computer Science ณ University of Aberdeen สหราชอาณาจกัร มกี�าหนด 
3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2563

6. เห็นชอบ การอนุมัติจ้าง Dr.David Mkrtichian ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ เป็น
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จ�านวน 15 ชั่วโมง 

  

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20/2559 วันที่ 21 ธันวาคม 2559

เส้นทางลูกช้าง..ก้าวย่างสู่อินเตอร์ (ตอนจบ) : เตรียมตัวเองอย่างไรให้ “พร้อมรบ”
คณุรชัฏะ พรคงเจรญิ รหสันกัศกึษา 2905096 ศษิยเ์กา่ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์


