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ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีที่ 9 ฉบบัที่ 204 วนัที่ 16-30 มิถุนายน 2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์  
ครั้งที่ 22 ประจ�าปี พ.ศ. 2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจ�าปี 
พ.ศ. 2560 (The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 2017)) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 
2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 
ดร.สัมพนัธ์ สิงหราชวราพนัธ์ รกัษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายวจิยั มช. เป็นประธานเปิดงาน 
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักด์ิ หมวกทองหลาง หวัหน้าภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มช. 
กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิต วัฒนสินธุ์ นายกสมาคม
คณติศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

การประชุมดังกล่าวจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักคณิตศาสตร์ นักวิจัย 
ตลอดจนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ัวประเทศ มีความตื่นตัวและตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้า
ร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท�าวิจัยและการเรียนการสอน 
เพือ่ก่อให้เกดิความร่วมมอืและสร้างความแขง็แกร่งทางวชิาการด้านคณติศาสตร์ของประเทศไทย
ให้ก้าวสูร่ะดบันานาชาต ิซึง่จะจดัต่อเน่ืองจนถงึวนัที ่4 มถินุายน 2560 โดยมนีกัวจิยั นกัวชิาการ 
นักศึกษาจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน.. (อ่านต่อหน้า 2)

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
เข้ารับพระราชทานโล่  

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย
คณาจารย์ เข้ารบัพระราชทานโล่โครงการมหาวทิยาลัยเดก็ 
ประเทศไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานครบรอบ 5 ปี 
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ซึ่งจัดโดย 
ส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
(สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัยเครือข่าย และ
หน่วยงานร่วมในโครงการ เมือ่วนัท่ี 2 มถินุายน 2560 
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์
ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในพิธีเปิดงาน
ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชนไทยอีกด้วย



โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหาร
ของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ
สัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารของผู ้บริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 
2560 โดยภายในงานมีการบรรยายพเิศษ หวัข้อ How 
to administrate like a pro โดย ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ 
ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และหวัข้อ ภาพรวมด้านงบประมาณ โดย คุณเยาวลกัษณ์ 
วิริยะพงศ์ ผู้อ�านวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ ตลอดจนการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์ ปัญหาท่ี
พบบ่อยด้านการเงินและบัญชี ระเบียบพัสดุใหม่ และ
ปัญหาท่ีพบบ่อยด้านพัสดุ โดยมีผู้บริหารทั้งในระดับ
คณะ ภาควิชา ศูนย์ และหัวหน้างานเข้าร่วมการ
สัมมนา จ�านวน 50 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 
2560 ณ โรงแรม Ibis Styles Chiang Mai

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ 
ผู้บริหารและบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและ
บคุลากร ร่วมให้การต้อนรบัคณะผูบ้ริหารและบคุลากร
จากคณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ�านวน 45 ท่าน 
น�าโดย ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 
ศรีราชา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนา
คณุภาพการบริหารจดัการเพือ่การด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ 
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร และด้านการบริการ
และพัฒนานิสิต ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมมนา 
ชั้น 2 อาคาร 40 ปี

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ 
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ การบรรยาย 

เรื่อง Mathematics: from Economist’s point of view โดย ดร.วราพงศ์ วงศ์วัชรา ทีมกลยุทธ์
นโยบายการเงิน 1 สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย / เรื่อง Regular quasi-
nonexpansive operators and their applicationsโดย Professor Andrzej Cegielski, University 
of Zielona Góra, Poland / เรื่อง คณิตศาสตร์ 4.0 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. / การบรรยายพิเศษด้านการเรียนการสอน 
โดย อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. และการ
เสวนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยคณิตศาสตร์กับยุทธศาสตร์การวิจัยชาติ เป็นต้น

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 และจัดต่อเนื่อง
เป็นประจ�าทุกปีมาจนถงึปัจจบัุน โดยมภีาควชิาคณติศาสตร์ของมหาวทิยาลัยต่างๆ หมนุเวยีน
กันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน และในปี 2560 นี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. 
ได้รบัเกยีรตใิห้ร่วมเป็นเจ้าภาพจดังาน โดยการสนบัสนนุจากสมาคมคณติศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และศูนย์
ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ซ่ึงนับเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ
คณะวิทยาศาสตร์ มช. ทีไ่ด้เป็นส่วนหน่ึงในการสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพทางคณติศาสตร์
ให้กับนักศึกษาและนักวิชาการจากทั่วประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ การ
มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่เป็นเลิศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
มช. ประธานในพิธี กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความส�าคัญยิ่ง เนื่องจากความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกแขนงต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการศึกษา
และต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย 
ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความ
สามารถด้านวทิยาศาสตร์ในระดบัสงู การเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุวชิาการทางคณติศาสตร์
ในครัง้นี ้จงึนับเป็นโอกาสดทีีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม่จะได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมทางการ
ศกึษา และการประชมุวิชาการในครัง้น้ีจะช่วยกระตุน้ให้นักคณติศาสตร์ ตลอดจนนสิตินกัศกึษา
จากสถาบนัต่างๆ ทัว่ประเทศ มคีวามตืน่ตวัและตระหนกัถงึความส�าคญัของการวจิยัและการ
เผยแพร่งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การท�าวิจัย
และการเรยีนการสอน จนน�าไปสูค่วามร่วมมอืทางวชิาการและเสรมิสร้างวฒันธรรมการวจิยั
ทางคณิตศาสตร์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น



ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม จัดการสัมมนา  
เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนส�าหรับศตวรรษที่ 21

 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม จัดการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการเรียน
การสอนส�าหรบัศตวรรษที ่21 เพือ่ให้บคุลากรตระหนกัถงึความส�าคญัของการ
สร้างทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในกระบวนการเรยีนการสอน เพือ่ร่วมกนัทบทวน
การด�าเนนิงานของภาควชิาในด้านต่างๆ ตลอดจนก�าหนดทศิทางการปรบัปรงุ
หลกัสตูร เพือ่การพฒันาบณัฑิตแห่งศตวรรษที ่21 ระหว่างวนัที ่9-11 มถินุายน 
2560 ณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และปุณยมันตรา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับภาควิชาสถิต ิ
จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพการวิจัย  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ในการวิจัย

 ภาควิชาวิทยาคอมพิวเตอร์ ร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
จัด “โครงการสร้างเสรมิศกัยภาพการวิจัย สัมมนาเชงิปฏิบตักิารเรือ่ง วทิยาการ
ข้อมูลและการประยุกต์ในการวิจัย (Workshop on Data Science and Its 
Application for Research) เมือ่วนัจนัทร์ที ่5 มถินุายน 2560 ณ ห้อง SCB4204-5” 
อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์

MOLECULAR
BACKGROUND

การประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับบุคลากร 
ฝ่ายสนับสนุนภาควิชาชีววิทยา ประจ�าปี 2560 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนภาควิชาชีววิทยา ประจ�าปี 2560 เรื่อง “แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ในงาน 
เพื่อการน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันท่ี 9-11 มิถุนายน 
2560 ณ ภาควิชาชีววิทยา และเมาท์เท่นโฟลท อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานเปิดการสัมมนาและเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวของ Thailand 4.0 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัด
ขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้จากงานในหน้าท่ีรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน และน�าแนวปฏิบัติท่ีดีไปปรับปรุงพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

ผศ.ดร.บัญชา ปัญญานาค 
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 

อ.ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ตั้งแต่วันที่  4  มีนาคม  2559

อ.ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่  25  พฤศจิกายน 2559

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ศวท-มช.ลงพื้นที่ส�ำรวจและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพร้อมทั้ง
ให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำอย่ำงง่ำยด้วยตนเอง 

ในเขตอ�ำเภอสันป่ำตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ตำมโครงกำร

บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ด้ำนน�้ำดื่มสะอำดและปลอดภัย

เพื่อชุมชนชำวเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 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

ด้านบริหารงานบุคคล 
1.  เห็นชอบ การขออนุมัติลาศึกษาต่อ ของอาจารย์รุ่งโรจน์ เบญจกุล 

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาธรณีวิทยา ณ University of Bristol 
สหราชอาณาจกัร มกี�าหนด 3 ปี ต้ังแต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2560 ถงึวนัที่ 
2 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถขยายเวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 1 ปี 

2.  เห็นชอบ การขออนมุตัลิาไปปฏบิตังิานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูท้างวชิาการ 
ประจ�าปี 2560 จ�านวน 6 ราย ตามเสนอ ดังนี้
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ด�าริห์ สังกัดภาควิชาเคมี
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล แก้วขาว สังกัดภาควิชา

คณิตศาสตร์
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน สังกัดภาควิชา

คณิตศาสตร์
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา หวังชัย สังกัดภาควิชาชีวิทยา
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนพร มานะบุญ พูลแก้ว สังกัดภาควิชา

ชีววิทยา

(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา ทองใบ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
และวัสดุศาสตร์

ด้านบริหารงานวิชาการ 
เห็นชอบ ผลการเรียนระดับปริญญาตรี ประจ�าภาคการศึกษาที่ 2 

ปีการศึกษา 2559 โดยมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติมในบางกระบวนวิชา 
ด้านบริหารองค์กร 
1.  ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ขอพบหัวหน้าภาควิชา 

เพือ่ปรกึษาหารอืการด�าเนนิงานในส่วนทีเ่กีย่วข้อง ในวันที ่15 มถินุายน 
2560 เวลา 10.00 น.

2.  หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ เสนอให้คณะฯ และภาควิชา
ทีเ่ก่ียวข้องหารอืเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาน�า้รัว่และการช�ารดุของอาคาร 
40 ปี ช้ัน 4, 5 และ ช้ัน 6 เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากน�้ารั่วและได้รับ
ผลกระทบกับพื้นที่ใช้งานจ�านวนมาก

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ภวัต ตันสุรัตน์ (ดล)  
ศิษย์เก่าสาขาวิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 4605422

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
สมาชิกผู้ก่อตั้ง Thailand Chapter of the System Dynamics Society
นักลงทุน สมาคมนักลงทุนหุ้นคุณค่าแห่งประเทศไทย

ข้อควำมถึงน้องๆ ชีววิทยำ

“ทุกอย่างคือการเรียนรู้ ไม่ว่าในห้องเรียนที่น้องๆ เรียน หรือการท�ากิจกรรมระหว่าง
การเรียนครับ อยากให้น้องๆ ตั้งใจเรียน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดนะครับ คุณค่าที่มาก
ที่สุดคือการแบ่งปันกันนะ ใครเก่งวิชาไหน ติวให้เพ่ือน ช่วยกัน อนาคตเราจะได้ช่วยสังคมไทย 
ประเทศไทยให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ เลยนะ ระหว่างเวลา 4 ปีนี้ ใช้ชีวิตให้เต็มที่ และที่ส�าคัญพยายาม
หาตัวเองให้เจอครับว่าเราชอบ และสนใจอะไรจริงๆ พ่ีดลเน้นตรงนี้นะ ซึ่งไม่มีใครบอกเราได้ 
ถ้าเราอยากให้คุณพ่อคณุแม่มคีวามสุข เราต้องมคีวามสุขก่อน การทีเ่ราจะมคีวามสขุ เรากต้็อง
เจอสิ่งที่เราชอบที่สุดเช่นกันนะ และเม่ือเราท�าได้ เราจะได้ช่วยเด็กรุ่นต่อๆ มาได้อีกมากครับ 
ขอให้น้องๆ ทุกคนประสบความส�าเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจนะครับ”


