
รองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 
ร่วมพธิบี�าเพญ็กศุลอทุศิถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
โดยมศีาสตราจารย์คลนิกิ นพ.นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบด ีพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร 
คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี บคุลากร และนักศึกษามหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ศาลาธรรม

พิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวำยแด่

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีที่ 8 ฉบบัที่ 188 วนัที่ 16-31 ตุลาคม 2559

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

พิธีจุดเทียนแสดงควำมอำลัย

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
รองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 

พร้อมด้วยนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ ร่วมพิธีจดุเทียนแสดงความอาลยัพระบาท
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ซ่ึงจดัโดย สโมสรนกัศกึษามหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี และผู้บริหารพร้อมด้วยนักศึกษา
จากทุกคณะร่วมพิธี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณลานน�้าพุ ศาลาธรรม 



พิธีเปิดค่ำยโอลิมปิกวิชำกำร ค่ำย 1 

ปีกำรศึกษำ 2559 (สำขำดำรำศำสตร์ ม.ปลำย)
นายพร พรมมหาราช เลขานกุารคณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดค่าย

โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศกึษา 2559 (สาขาดาราศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริม
โอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศกึษา ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(สอวน.) ให้เป็นศนูย์โอลิมปิกวชิาการ สอวน. มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เพือ่ด�าเนนิ
การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อให้เยาวชนไทย
ที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏบิตัอิย่างเตม็ที ่สามารถเข้าร่วมแข่งขันกบัเยาวชนจากนานาประเทศ
ได้อย่างมัน่ใจและประสบความส�าเรจ็ในการแข่งขนัมากขึน้ อกีทัง้เพือ่เพิม่จ�านวน
และพฒันาอาจารย์วทิยาศาสตร์ทีม่คีณุภาพและมคีวามพร้อมในการพฒันาการ
เรียนการสอนในโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล มีก�าหนดเข้าค่ายระหว่าง
วันที่ 12-22 ตุลาคม 2559 โดยมีนักเรียนที่เข้าค่าย จ�านวน 35 คน

กำรบรรยำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง กำรพัฒนำงำนประจ�ำตำมแนวทำง 

KAIZEN ครั้งที่ 1
งานบริหารท่ัวไปร่วมกับเครือข่ายหัวหน้าธุรการภาควิชา/ศูนย์ ภายใน

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนางาน
ประจ�าตามแนวทาง KAIZEN ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 
ดร. สพุล อนนัตา รองคณบดฝ่ีายแผนและพฒันา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรวิดี ชมเดช ผู้อ�านวยการศนูย์ธรรมชาติ
วิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันท่ี 
14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ผู้มีอุปกำรคุณมอบทุนกำรศึกษำ

แก่นักศึกษำภำควิชำเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี 

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารภาควิชา และคณะกรรมการจัดสรรทุนการ
ศึกษาประจ�าภาควิชา ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความขอบคุณ อาจารย์
อดุม ฉตัรศริกิลุ อาจารย์พเิศษ ประจ�าภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ และอาจารย์สรุรีตัน์ ฉตัรศริกุิล ในโอกาสทีท่่านทัง้สอง
ได้มอบทุนการศึกษา จ�านวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ต่อเนื่อง 3 ปี 
รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท แก่นางสาวบุษรา ก�าเลิศ และนางสาวอาภัสรา 
ไชยมหาวัน นักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 ภายใต้การด�าเนินการของ
คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา ประจ�าภาควิชาเคมี พร้อมกันนี้ตัวแทน
ศษิย์เก่าภาควชิาเคม ีรหัส 3905.. คอื คณุฤทธริงค์ จนัทร์มศิีลป์ และคุณปชูนย์ี 
กอบแก้ว ยงัได้มอบเงนิบรจิาคทีร่วบรวมจากศษิย์เก่ารหัส 39...จ�านวน 35,000 
บาท ในโอกาสครบรอบ 20 ปี รุ่น 39 ในปี 2559 เพ่ือสมทบเข้ากองทุน
เพื่อทุนการศึกษาภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ ภาควิชาเคมี 

กิจกรรมวันแนะน�ำสำขำวิชำเอก 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2559
คณะวทิยาศาสตร์จดักจิกรรมวนัแนะน�าสาขาวชิาเอก ประจ�าปีการศกึษา 

2559 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับทราบข้อมูล 
หลักเกณฑ์ และขัน้ตอนการเลอืกสาขาวชิาเอก รวมท้ังเนือ้หาการเรยีนการสอน 
แนวทางและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ ตลอดจน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา บรรยายชี้แจงรายละเอียด โดย อาจารย์ 
ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายโสฬส จิตรมั่น 
เจ้าหน้าทีฝ่่ายทะเบยีนฯ เมือ่วันที ่19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 



ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�รงต�แหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ดร. ชัยพร ตั้งทอง
สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 

อาจารย์ ดร. วรานนท์ อนุกูล
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์
 

อาจารย์ ดร. จิรกานต์ นันแก้ว
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์
 

อาจารย์ชาญกิจ คันฉ่อง
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์
 

ค่ำยวิทยำศำสตร์ 

Junior Science Camp ครั้งที่ 12
ศวท-มช. จดักจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ในช่วงปิดภาคเรยีนให้แก่นกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จ�านวน 30 คน ในหลักสูตร “Junior Science Camp 
ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ท้ังภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ทั้งวิชาเคมี 
ชีววิทยา ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 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

“นกัวทิยาศาสตร์” เป็นอาชพีทีผ่มสนใจ
มาตัง้แต่เรยีนประถม เพือ่นๆ หลายคนทีเ่รยีน
จบจากโรงเรยีนมงฟอร์ต ส่วนใหญ่จะเข้าเรยีน
คณะยอดฮิต คือ คณะแพทย์ศาสตร์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผมมองว่าการท่ี

เรามีพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ท�าให้เรามองโลกด้วยเหตุผลและเป็นกระบวนการ 
พอเริ่มเข้าภาควิชาฯ แทนที่จะตั้งใจเรียน เพราะผลการเรียนตอนปี 1 
โปรสูง ผมกลับเข้าไปอยู่ชมรมดาราศาสตร์จนได้รับการยอมรับให้เป็น
ประธานชมรมฯ และกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

นวิเคลยีร์ฟิสิกส์ เป็นสาขาทีม่คีวามเข้มแขง็ในระดบัภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ ท�าให้ผมมีโอกาสได้เจอนักวิชาการระดับนานาชาติ
หลายท่าน ผมจึงเริ่มรู้จักถึงเสน่ห์ของนวัตกรรม จนได้ทุนไปเรียนต่อที่
สวีเดนในสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองนวัตกรรม จนเบนเข็มมาเรียนต่อ
ด้านเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม ผมมีโอกาสท�างานกับบุคคลส�าคัญ

ระดบัชาตแิละนานาชาตหิลายท่าน เพราะการหล่อหลอม
การใช้ชีวิตในชมรมฯ และในแล็ปของภาควิชาฯ ชีวิตที่
มีหลายรสชาติ ไม่ได้มีด้านวิชาการอย่างเดียว และการ
แสวงหาความรูใ้นโลกอนิเตอร์เนต็ (ยคุก่อนประวตัศิาสตร์
ไอที) เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการเรียนรู้การใช้ชีวิต
ท�างานส�าคัญหลายอย่าง ผมผ่านช่วงชีวิตการเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี) โดยเข้าไปบุกเบิกวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ท�างานด้าน
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับหลายรัฐบาล เป็น
เจ้าของบริษัทที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม จนในปัจจุบัน มากุมบังเหียน
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ที่มีส่วนผลักดัน Startup และธุรกิจ
นวัตกรรม เพ่ือก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างม่ันคง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือสถาบันที่บ่มเพาะความคิดและผู้น�าที่ดีที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศ

ด้านบริหารงานการเงิน
เห็นชอบ (ร่าง) แนวปฏิบัติประกอบการเบิกจ่ายในการไปร่วมประชุมวิชาการ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท. 42) ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Centara Grand at Central Plaza Ladprao, Bangkok, Thailand 

ด้านบริหารงานวิชาการ
1.  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับ The 

World Agroforestry Centre (ICRAF) 
2.  เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับ 

Graduate School of Agriculture and Life Sciences and Faculty of Agriculture, 
The University of Tokyo, Japan 

ด้านบริหารองค์กร
เห็นชอบ การขอเปลี่ยนอาคารช่ือจากเดิม อาคาร “เฉลียว อยู่วิทยา” เป็น อาคาร 

“เฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” 

เรื่องอื่นๆ
1.  หวัหน้าภาควชิาเคมใีห้ข้อมลูการปรบัภมูทิศัน์หน้าอาคาร “เฉลยีวอยูวิ่ทยานสุรณ์” 

โดยจะปรับภูมิทัศน์บริเวณที่จอดรถและถนนคอนกรีตหน้าร้านกาแฟ บริเวณรอบ
ป้ายภาควชิาและทางเดนิเลยีบถนนไปจนถงึสถติ ิและทางเดนิฝ่ังตรงข้าม ศวท-มช. 
และให้กระคอนกรีตพิมพ์ลายเช่นเดียวกับตึกเคมี 1 โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากคุณปนัดดา อยู่วิทยา 

2.  ผู้อ�านวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามเร่ืองการสมัครเข้า
ศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก ตัง้แต่ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2559 มหาวิทยาลยั
ได้มีการปรบัเงือ่นไขการสมคัร โดยนกัศกึษาตอ้งสอบผ่านเกณฑ์ภาษาต่างประเทศ
ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดใช่หรือไม่ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้ข้อมูลว่า 
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการก�าหนดเงื่อนไขดังกล่าวจริง

3.  หวัหน้าภาควิชาสถติ ิได้สอบถามระบบการนบัระยะเวลาการขอต�าแหน่งทางวชิาการ
ของอาจารย์ ว่าทางภาควิชาจะขอน�าไปใช้ได้หรือไม่ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ให้ข้อมูลว่า ขณะน้ีรอความชัดเจนจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลในการจัดการ
และดูแลระบบ แล้วจะเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้งานต่อไป

4.  หัวหน้าภาควิชาเคมี ให้ข้อมูลว่า คุณอนวัช ฉัตรศิริกุล ได้มอบทุนการศึกษาให้
นักศึกษาภาควิชาเคมี จ�านวน 2 ทุนๆ ละ 30,000.- บาท เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 
3 ปี

5.  ผูอ้�านวยการศนูย์บรกิารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีให้ข้อมลูว่ามผีูช้ายแปลกหน้าคน
หนึ่ง จะเดินวนเวียนไปตามตึกต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ท�าให้นักศึกษาผู้หญิง

รู้สึกไม่ปลอดภัย โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในช่วง
ทีผ่่านมามบุีคคลภายนอกทีเ่ข้ามาในสถานทีม่หาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมกีารแสดง
พฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสม จึงขอให้นักศึกษาเพ่ิมความระมัดระวัง ทั้งนี้ 
ในเรื่องดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ทราบข้อมูลบ้างแล้ว

ด้านบริหารงานบุคคล
1.  เหน็ชอบ รายงานการประเมนิผลทดลองปฏบิตังิานของพนกังานมหาวิทยาลัยประจ�า 

(เงินรายได้ ส่วนงาน) จ�านวน 3 ราย
2.  เหน็ชอบ ให้แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานพนกังานมหาวทิยาลยั 

สายวิชาการ (คณาจารย์ประจ�า) ประจ�าปี 2560 ตามองค์ประกอบ (2) กรรมการ
บริหารประจ�าคณะ 1 คน ดังนี้

ภาควิชา กรรมการบริหารประจ�าคณะ 1 คน จากภาควิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เคมี ชีววิทยา
เคมีอุตสาหกรรม ธรณีวิทยา
ชีววิทยา เคมี
ธรณีวิทยา ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สถิติ คณิตศาสตร์
วทิยาการคอมพวิเตอร์ สถิติ

3. เห็นชอบ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการฯ 
ประจ�าปี 2559 ครั้งที่ 4 ของ รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ ทองเต็ม 

4. เห็นชอบ ผลการปกฺบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประเภท
ผู้เกษียณอายุ (ศาสตราจารย์) ประจ�าปี 2559 จ�านวน 5 ราย ได้แก่
1)  ศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา (ผู้เกษียณอายุ ประเภทอายุ 65 ปี

ไม่เกิน 70 ปี) ครั้งที่ 2 ไม่ต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2560
2)  ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ล�ายอง (ผู้เกษียณอายุ ประเภทอายุ 65 ปีไม่เกิน 

70 ปี) ครั้งที่ 1
3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมชาย ทองเต็ม (ผู้เกษียณอายุ ประเภทอายุ 

65 ปี ไม่เกิน70 ปี) ครั้งที่ 1
4)  ศาสตราจารย์จินตนา แสนวงศ์ ครั้งที่ 3
5)  ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ครั้งที่ 2 

  

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรประจ�ำคณะวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 17/2559 วันที่ 5 ตุลำคม 2559

“….ผมมองว่าการทีเ่รามีพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ท�าให้เรามองโลกด้วยเหตุผลและเป็นกระบวนการ…”
ดร. พันธ์ุอาจ ชัยรัตน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชานิวเคลียร์ฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 3405206 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


