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ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีที่ 9 ฉบบัที่ 197 วนัที่ 1-15 มีนาคม 2560

ห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพส�าหรับใช้ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์  
ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารจาก วช. และ สนช. ที่เข้าเยี่ยมชม

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม หัวหน้าห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพส�าหรับใช้ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะผู้บริหาร บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อ�านวยการส�านักงานนวัตกรรม
แหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) (สนช.) และคณะ ในโอกาสเขา้เยี่ยมชมห้องปฏิบตัิการผลติพลาสตกิชวีภาพส�าหรบัใช้ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการจัดตั้ง โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพส�าหรับใช้
ทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยทีไ่ด้รบัมาตรฐาน ISO13485 และเป็นสถาบนัการศกึษาแห่งแรกในประเทศไทยทีไ่ด้รบัมาตรฐาน ISO13485

อาจารย์ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมได้รับรางวัล Best Oral Presentation 
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2017

อาจารย์สาธติ ปิยนลนิมาศ อาจารย์ประจ�าภาควชิาเคมอุีตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 
ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied 
Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017) ในสาขา Environmental 
Chemistry จากผลงานวิจัย เรื่อง Investigation on Sr/TiO2 Photocatalysts for Benzoic Acid 
Photodegradation ซึง่การประชมุดงักล่าว จัดโดย สมาคมเคมแีห่งประเทศไทยในพระอปุถมัภ์
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร และ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “มช. น้อมร�าลึก ส�านึก
องค์ภูมิพล” ซึ่งจัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ และแสดงความอาลยัพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ร่วมกิจกรรม “มช. น้อมร�าลึก 
ส�านึกองค์ภูมิพล”



การบรรยายธรรมะ  
หัวข้อ ธรรมะพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างสุขร่วมกัน

ส�านกังานคณะวทิยาศาสตร์จดัการบรรยายธรรมะ หวัข้อ “ธรรมะพฒันาคน พฒันางาน 
สร้างสุขร่วมกัน” โดย หลวงพ่อพระครูประภัศร์ชัยคุณ เจ้าคณะต�าบลสันปูเลย เขต 2 อ�าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) พระธรรมฑูตประจ�าการ 
โดยมีรองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้น
เพื่อให้บุคลากรส�านักงานคณะฯ ได้รับฟังหลักธรรมและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ เพื่อยึดเหนี่ยว
จติใจและเป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัตินเพือ่ความสขุสงบในการใช้ชวีติและการท�างาน
ร่วมกัน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจาก University of Bradford 
ประเทศอังกฤษ

รองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากร 
ร่วมให้การต้อนรับคุณ Carly Balmforth ต�าแหน่ง Senior International Recruitment Officer 
(South East Asia) จาก University of Bradford ประเทศอังกฤษ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือ
ความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายพันธมิตร และการจัดท�าหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีท�าบุญ
ทักษิณานุปทานแด่ ศ.ดร.ทิพวรรณ 
สิงห์ไตรภพ อดีตผู้บริหารคณะฯ

คณะวทิยาศาสตร์ น�าโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี
คณะวทิยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บรหิาร บุคลากร 
และผูอ้าวโุสคณะวทิยาศาสตร์ ตลอดจนครอบครวั
ของ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ 
ร่วมพิธีท�าบญุทกัษณิานปุทานแด่ ศาสตราจารย์ 
ดร.ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ อดีตอาจารย์ประจ�า
คณะวทิยาศาสตร์ รองผูอ้�านวยการศนูย์บรกิาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยจัดพิธีท�าบุญเมื่อวันที่ 22 
กมุภาพนัธ์ 2560 ณ วดัสวนดอก (พระอารามหลวง) 
จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสเดียวกันน้ี  
คณะวทิยาศาสตร์ได้ส่งมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุ 
ศาสตราจารย์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบให้
กบัผูไ้ด้รบัการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้เป็น ศาสตราจารย์ 
โดยคณบดเีป็นผูร้บัมอบแทน เมือ่วันที ่24 มกราคม 
2560 ให้กับครอบครัวของศาสตราจารย์ 
ดร.ทิพวรรณ เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
นอกจากนี ้ทางครอบครวัยงัได้แสดงเจตนารมณ์
ในการมอบเงินบริจาคก่อตั้งเป็นกองทุน
ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ 
เพื่อสนับสนุนการศึกษาและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ในอนาคต

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการเสวนาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ชาติพันธุ์ และการแสดงชาติพันธุ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์
ผู้สนใจผ้าชาติพันธุ์ เข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ “ผ้าและเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์ และการแสดง
ชาติพันธุ์ สร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” ร่วมกับคุณปิยณัช ตะนอย 
ตัวแทนชาติพันธุ์เลอเวือะ บ้านป่าแป๋ อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทต.ภัทรภูมินทร์ 
ชยัชมภ ูผูก้�ากบัและผูเ้ขยีนบทการแสดงศลิปวฒันธรรมล้านนา ภทัรภมูสิหคลนีคิ และคณุบญัชา 
อุดโพธ์ิ หอผ้าบุญยวง ด�าเนินการเสวนา โดย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ ผู้อ�านวยการกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงาน
มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา 4 จังหวัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ข่วงประตู
ท่าแพ เมืองเชียงใหม่



แนะน�บุคลากรใหม่

ศวท-มช.จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียน
โรงเรียนก�าแพงเพชรพิทยาคม

ศนูย์บริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจัีดกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ส�าหรบันกัเรยีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนก�าแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดก�าแพงเพชร 
จ�านวน 107 คน กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย การเรียนรู้เรื่องแสงและเลนส์ การศึกษา
เร่ืองจุลินทรีย์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การส�ารวจวิวัฒนาการการเกิดแอ่งเชียงใหม่
และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เส้นทางสันอ่างแก้ว-น�้าตกห้วยแก้ว-วังบัวบาน-
พระธาตุดอยสุเทพ และศึกษากลุ่มดาวบนท้องฟ้าผ่านกล้องดูดาวบนหอดูดาวสิรินธร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ศวท-มช. ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร
ค่าย STEM บูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ศนูย์บรกิารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกบัองค์การบรหิารส่วนจังหวดัเชยีงใหม่ 
จัดโครงการอบรมหลกัสูตร “ค่าย STEM บรูณาการวทิยาศาสตร์ - คณติศาสตร์” ส�าหรบั
นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด อบจ. เชียงใหม่ จ�านวน 120 คน ได้แก่ โรงเรียนต้นแก้ว
ผดงุพทิยาลัย โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรยีนบ้านแม่งอนขีเ้หลก็ และโรงเรยีนแม่อายวทิยาคม 
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การทดลอง และการสร้าง
นวัตกรรมด้วยตนเอง ฝึกฝนให้คิดเชิงวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมี 
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรมจดัการอบรม Cleaner 
Technology (CT) ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษา
น�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์ในการฝึกงานและน�า
ไปประยกุต์ใช้กบัโรงงานอตุสาหกรรมภายหลงัส�าเรจ็
การศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปฏรูิป ผลจันทร์ อาจารย์ประจ�าภาควชิาวิศวกรรม
สิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ เป็นวทิยากรบรรยาย เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 
2560 ณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 

อาจารย์ ดร.กุลภา ชนะวรรโณ 

สังกัดภาควิชาเคมี
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จาก University of Akron 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจัดการอบรม 
Cleaner Technology (CT)




