
คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ 
อาจารย์ ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา อาจารย์
ประจ�าภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับคัดเลือกให้รับ
รางวลั Thailand Frontier Researcher Award 2016 
สาขา Plant & Animal Science จากส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกบัหน่วย
ธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาและวิทยาศาสตร์ ของ

บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ส ซ่ึงเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยดีเด่นผู้มีผลงาน
ด้านบทความวิจัยหลักตั้งต้น (foundational core papers) ทางวิทยาศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ ยอดเยีย่มทีส่ดุของประเทศไทย โดยได้รบัการอ้างองิและยอมรบั
จากนักวิจัยทั่วโลกส�าหรับการสร้างงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และเอื้อต่อ
อนาคตของโลกวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการจัดพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2559 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานครฯ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร ์
ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Thailand Frontier 
Researcher Award 2016

นางสาวพวงผกา ดาราม นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Thai Parkerizing Best Student Paper Award 
ประเภท Oral presentation ในการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 9 หรือ MSAT-9 (The 9th International Conference 
on Materials Science and Technology) ซึ่งจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล  
เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

ผลงานน�าเสนอที่ได้รับรางวัลคือ การวิจัย หัวข้อ “Effects of Heat 
Treatment on Microstructure and Properties of Thermal Sprayed Ni-based 
alloy Coatings” ......อ่านต่อหน้า 2

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คว้า
รางวัล Thai Parkerizing Best 
Student Paper Award  
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 
ครั้งที่ 9 

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

ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีที่ 8 ฉบบัที่ 192 วนัที่ 16-31 ธนัวาคม 2559

วารสารวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล 
International TCI-SCOPUS-

TRF Journal Award จาก TCI

วารสาร Chiang Mai Journal of Science 
วารสารวิชาการภาษาอังกฤษรายสามเดือน 
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ซึง่เป็นสือ่ในการเผยแพร่ผลงานวจัิยแก่ประชาคม
วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3 พ.ศ. 
2559 ประเภท International TCI-SCOPUS-TRF Journal Award จากศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] โดยการ
สนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ SCOPUS ซึ่งเป็น
รางวัลท่ีมอบให้กบัวารสารไทยท่ีอยูใ่นฐานข้อมลู TCI และอยูใ่นฐานข้อมลู SCOPUS 
ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สภุาพ ชพัูนธ์ รองคณบดฝ่ีายวจิยัและวเิทศสมัพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วสุ ปฐมอารีย์ บรรณาธิการวารสาร Chiang Mai Journal of Science ได้เข้า
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลในการประชุมวิชาการเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย คร้ังท่ี 11 เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 
ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานครฯ



พิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาการศึกษา  
ประจ�าปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาการศึกษา ประจ�าปี 2559 โดยมีอาจารย์ 
ดร.ธรีะพงษ์ สขุส�าราญ อาจารย์ประจ�าภาควชิาคณติศาสตร์มาบอกเล่าประสบการณ์
ในฐานะผู้เคยร่วมจัดค่ายองค์รวมของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 
ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ ซึง่โครงการดงักล่าว จัดโดย สโมสร
นกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ เพือ่ให้นกัศกึษาได้น�าความรูค้วามสามารถทางวทิยาศาสตร์
ไปประยกุต์ให้เกดิประโยชน์กบัชุมชน ตลอดจนเพ่ือเรยีนรูร่้วมกบัชมุชน และสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยสถานที่ส�าหรับการจัดค่ายอาสาฯ 
ในปีนี้คือ บ้านรักแผ่นดิน ต�าบลตับเต่า อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีก�าหนดจัดค่าย
ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2559

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร TEAM BUILDING

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมมือ 
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างสุขในการท�างานร่วมกัน หลักสูตร “การท�างานเป็นทีมอย่างมี
ประสทิธิภาพ : TEAM BUILDING” โดยมีรองศาสตราจารยป์รชีา ลา่มช้าง รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ และคุณพร พรมมหาราช เลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการ ซ่ึงจัดขึ้นเพื่อให้
บคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการของคณะวทิยาศาสตร์ได้ท�าความรูจ้กักนั สร้างความ
สมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั อันจะน�าไปสูค่วามรกัสามคัคใีนองค์กร และการท�างานร่วมกันอย่าง
มปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญัของความส�าเรจ็ของคณะฯ โดยได้เชญิทมีวทิยากร
ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้น�ากิจกรรม น�าโดย คุณวีรวัฒน์ ญาณวุฒิ และคุณพงศ์ธนัช 
กิตติสิทธิ์อ�าพร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฯ  
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th Asian 
Conference on Analytical Sciences

ศนูย์ความเป็นเลศินวตักรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารวเิคราะห์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
The 13th Asian Conference on Analytical Sciences (ASIANALYSIS XIII) โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ 
ประธานคณะกรรมการจดังาน กล่าวรายงานความเป็นมา เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2559 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา
จากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 500 คน ได้ร่วมแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์เก่ียวกับการวิจัยทางด้านเคมีวิเคราะห์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2559 ภายในงานมีการบรรยายให้
ความรูโ้ดยวทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิทัง้จากญีปุ่น่ จนี เกาหล ีสงิคโปร์ และสหรฐัอเมรกิา 
เป็นต้น รวมทัง้การน�าเสนอผลงานวจัิยทัง้ในรปูแบบการบรรยายและโปสเตอร์อกีเป็น
จ�านวนมาก

คณะวิทยาศาสตร์จับมือหน่วยงานญี่ปุ่น  
จัด CMU-SOKENDAI Asian Winter School 2016

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยศูนย์รวมการวิจัย 
ประเทศญี่ปุ่น (SOKENDAI) จัดงาน CMU-SOKENDAI Asian Winter School 2016 
เพื่ออบรมพัฒนาความรู้ด้านพลังงานฟิวชันให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ใน
ประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นสืบเนื่องจากการลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสถาบัน
วิทยาศาสตร์ฟิวชันแห่งชาติ (NIFS) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 
2559 ณ ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...(อิทธิพลของการอบชุบทางความร้อนที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาค
และสมบัติของผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อน Ni-based Alloy) ซึ่งมีอาจารย์ 
ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษา
และพัฒนาวัสดุส�าหรับการพ่นเคลือบด้วยเทคนิค Thermal Spray Coating 
เพื่อใช้ในงานต้านทานการกัดกร่อน การสึกหรอ และสมบัติเชิงกลต่างๆ 
ในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร หรือปกป้องพื้นผิว
ของวสัดุให้มคีวามคงทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทัง้สภาวะแวดล้อมทาง
ทะเล สภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิสูง หรือวัสดุที่ได้รับการขัดถูอย่างรุนแรง 
งานวจิยันีห้ากมกีารน�าไปต่อยอดใช้งานจรงิจะช่วยพฒันาวสัดสุ�าหรบัการ
พ่นเคลือบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการผลิตของประเทศ

นักศึกษาได้รับรางวัล...(ต่อจากหน้า 1) 



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการจัดการ
ความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2560

งานนโยบายและแผนและประกนัคณุภาพการศกึษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการจัดการความรู้ ประจ�าปี 2560 เพื่อพัฒนา
แผนฯ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ประจ�าปี 2560 
โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.สพุล อนนัตา รองคณบดฝ่ีายแผนและพฒันา เป็นประธาน
เปิดการสัมมนา และมีผู้บริหารทั้งในระดับคณะ ภาควิชา ศูนย์ และส�านักงาน 
เข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ
เฉลิมพระเกียรติฯ 

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเสวนาในเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การบริหารจัดการความรู ้

ที่เป็นเลิศ (Best Practice)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเสวนาในเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หัวข้อ “การบริหารจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practice)” ร่วมกับ 
คณะผู้ศึกษาดูงานจากส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน 
ปปง.) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม มล.ปิ่นมาลากุล อาคารส�านักงาน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เล็งเห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์มีการด�าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ที่เป็นระบบ เป็นรูปธรรม ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจาก
คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ส�านักพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและส�านักหอสมุดเข้าร่วมด้วย

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญน้องๆ หนูๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560  

ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกและค้นคว้าหาความรู้มากมาย อาทิ กิจกรรมจากหน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า  

หอดูดาว ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา และอ่ืนๆ อีกมากมาย พบกันวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2559 

เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ     “มาเจอกันให้ได้นะจ้ะ”

การสัมมนาทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสมัมนาทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
บณัฑติศกึษา คณะวิทยาศาสตร์ ซึง่จัดโดย งานบรกิารการศึกษา และพฒันาคุณภาพ
นักศึกษา เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบริการการศึกษา ได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการก�าหนดเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณบณัฑติศกึษาท่ีชดัเจน เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับระบบค่าธรรมเนยีม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่



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
เห็นชอบอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑิต สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ พ.ศ.2560 
ในอัตรานักศึกษาไทย 210,000.- บาท และนักศึกษาต่างชาติ 360,000.- บาท 

ด้านบริหารงานวิชาการ
1.  เห็นชอบ ผลการเรียนระดับปริญญาตรี ประจ�าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2559 
2.  เห็นชอบ การขออนุมัติเปิดกระบวนวิชาใหม่ ว.สถ. 469 (208469) หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ ตามเสนอ 

ด้านบริหารงานบุคคล
1.  เหน็ชอบ การก�าหนดน�า้หนกัการประเมนิผลการปฏบิตังิานพนกังานมหาวทิยาลยั

ประจ�า สายวิชาการ (สายบริหารวิชาการ) ดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ของงาน (70%) น�้าหนัก

1. ภาระงานบริหาร ไม่น้อยกว่า 15

2. ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่า 30

3. ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไม่น้อยกว่า 10

4. ภาระงานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา  
และงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไม่น้อยกว่า 10

5. ภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ มช.  
และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.

ไม่เกิน 5

2.  เหน็ชอบ รายงานการประเมนิผลทดลองปฏบัิติงานของพนกังานมหาวิทยาลัย 
จ�านวน 2 ราย ได้แก่ อ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ สังกัดภาควิเคมีอุตสาหกรรม  
และ ผศ.ดร.ธารารัตน์ ชือตอฟ สังกัดภาควิชาชีววิทยา 

3.  เหน็ชอบ รายงานความก้าวหน้าของการไปเพิม่พนูความรูท้างวชิาการ ครัง้ท่ี 1 
จ�านวน 2 ราย ได้แก่ ผศ.ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ และ อ.ดร.กมลวรรณ ก่อเจริญ 
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ 

4.  เห็นชอบ การก�าหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 
สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ดังนี้
4.1  เห็นชอบการจ้างต่อผู้เกษียณฯ (ศาสตราจารย์) และอัตราค่าจ้างที่จะ

จ้างในปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 3 ราย ได้แก่ 1) ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ 
2) ศ.ดร.สายสมร ล�ายอง 3) ศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม 

 ส�าหรับแบบตรวจสอบคุณสมบัติและแบบรายงานภาระงาน
ทางวชิาการของผูเ้กษยีณฯ ทีข่อจ้างเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว ต�าแหน่งศาสตราจารย์ ให้น�าเข้าพิจารณาในวาระ
สืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

4.2  เห็นชอบการจ้างต่อผู้เชี่ยวชาญ ในปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 2 ราย 
ได้แก่ Dr.Robert Molly และ รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ 

5.  เห็นชอบ การขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ของ 
อ.กติตพิชิญ์ คุปตะวาณชิ สงักดัภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โดยลาศกึษา
ต่อในสาขา Computer Science ณ University of Aberdeen สหราชอาณาจักร 
มีก�าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2563

6.  เห็นชอบ การอนุมัติจ้าง Dr.David Mkrtichian ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ 
เปน็อาจารยพ์ิเศษ ภาควชิาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 
2559 จ�านวน 15 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 1,800 บาท

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19/2559 วันที่ 20 ธันวาคม 2559


