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สารคณบดี

The 56th International Mathematical Olympiad (IMO 2015)

4-16 July 2015, Chiang Mai, Thailand

“WISHING A VERY WARM WELCOME

To all contestants, team leaders and attendees”

4-16 กรกฎาคมนี้ จังหวัดเชียงใหมจะไดตอนรับผูเขารวมการแขงขัน
คณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งที่ 56 (The 56th International 

Mathematical Olympiad, IMO 2015) ซึ่งลวนแลวแตเปนเยาวชนผูมีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรที่ไดรับคัดเลือก
เปนตัวแทนของแตละประเทศมาเขารวมประชันความสามารถทางวิชาการจากมากกวา 100 ประเทศทั่วโลก รวม
จํานวนผูเขารวมงานทั้งสิ้นมากกวา 1,000 คน ซึ่งนับเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ได
รับเกียรติใหเปนเจาภาพรวมจัดงาน และเปนที่นายินดีสําหรับชาวเชียงใหมที่จะไดตอนรับแขกบานแขกเมือง พรอม
กับเปนโอกาสที่จะไดแสดงใหผูที่มาเยือนไดเห็นวาเมืองเชียงใหมมีสิ่งที่งดงามมากมาย ไมเพียงแคสถานที่ทองเที่ยว
เทานั้น แตยังมีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และเอกลักษณลานนาที่ทรงคุณคา ที่ใครไดมาสัมผัสก็จะตองไดรับความ
ประทับใจกลับไป คณะวิทยาศาสตรจึงขอเชิญชวนทุกทานรวมเปนเจาบานที่ดีตอนรับผูเขารวมการแขงขันฯ และขอ
เชญิชวนประชาชนรวมเฝาทลูละอองพระบาทรบัเสดจ็ฯ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีใน
โอกาสเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดการแขงขันฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

สาํหรบัขาวสารคณะวทิยาศาสตรฉบบัเดือนกรกฎาคม-กนัยายนนี ้มกีจิกรรมความเคล่ือนไหวท่ีสําคญัภายในคณะ
วทิยาศาสตรมารายงานใหทราบอกีเชนเคย และอยาลมืตดิตามสาระวชิาการเกีย่วกบัการศกึษาหนิอลัตราเมฟก บรเิวณ
อาํเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม รวมทัง้การแกปญหาการผลิตบัณฑติภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร คณะวทิยาศาสตร 
และมุมทรัพยสินทางปญญา ที่จะนําเสนอเกร็ดนารูเกี่ยวกับมาตรการในการเก็บรักษาความลับทางการคา และใน
เดือนสิงหาคมนี้เตรียมพบกับคอนเสิรตใหญของเบน ชลาทิศ และวาน ธนกฤต ที่จะมามอบความสุขใหกับชาว
เชียงใหม ในคอนเสิรตการกุศล “ปฏิกิริยามันส” วันศุกรที่ 28 สิงหาคม ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อ
หารายไดสมทบทุนสรางศูนยการเรียนรูคณะวิทยาศาสตร สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและติดตอซื้อบัตรไดแลว
วันนี้ที่งานบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร โทร. 053 943 308-9, 089 555 6661 บัตรราคา 1,500 / 
1,000 / 500 / 300 บาท



ขาวสารคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนจุลสารที่จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวทางดานวิชาการและวานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เพื่อแผยแพรและแลกเปลี่ยนขาวสารของคณะวิทยาศาสตรกับหนวยงานหรือสถาบันตางๆ

เพื่อประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตร



ชําระฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 3/2521

ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นามผูรับ

เชญิตดิตามอาน "ขาวสารคณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม" ไดที ่www.science.cmu.ac.th

ปรัชญา
วิทยาศาสตรดําเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอยางมีเหตุผล ผานกระบวนการวิจัย เพ่ือนํามาซึ่ง
องคความรูทางวิทยาศาสตรที่ผานมาการทดสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สั่งสม และถายทอดมาหลายชั่วอายุคน 
คณะวทิยาศาสตรในฐานะทีเ่ปนองคกรการศกึษา จกัตองใชองคความรูทัง้ทีม่อียูแลวและพึงแสวงหาใหม เพือ่เพิม่พนู
และเสริมสรางภูมิปญญาของบุคคลใหตั้งมั่นอยูบนพืืนฐานของความเปนวิทยาศาสตร รูจักใชกระบวนการคิด
การใชเหตุและผล เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศตอไป

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร
คณิตศาสตร ฟสิกส ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี อัญมณีวิทยา
เคมี สถิติ วัสดุศาสตร
ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร จุลชีววิทยา
ธรณีวิทยา เคมีอุตสาหกรรม สัตววิทยา

ระดับปริญญาโท 21 หลักสูตร
คณิตศาสตร เคมีอุตสาหกรรม คณิตศาสตรประยุกต จุลชีววิทยาประยุกต
เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร สถิติประยุกต ชีวสารสนเทศศาสตร
ชีววิทยา การสอนคณิตศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ นิติวิทยาศาสตร**
ธรณีวิทยา การสอนชีววิทยา  (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 
ฟสิกส ธรณีฟสิกสประยุกต  แขนงจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย)**
ฟสิกสประยุกต การสอนฟสิกส
วัสดุศาสตร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม* วิทยาศาสตรคณิตศาสตรบูรณาการ

ระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร
คณิตศาสตร ฟสิกส* วิทยาศาสตรสิ่งเวดลอม จุลชีววิทยาประยุกต
เคมี* เทคโนโลยีชีวภาพ** ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร  
ชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม  และชีววิทยาชาติพันธุ  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ธรณีวิทยา วัสดุศาสตร* วิทยศาสตรนาโนและเทคโนโลยีนาโน** ฟสิกสประยุกต

หมายเหตุ *นานาชาติ **หลักสูตรรวมระหวางคณะ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
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สาระวิชาการ
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. บูรพา แพจุย และนายปยะนัฐ วิริยะสุขสิงห

หองปฏบิตักิารวจิยัหนิอคันแีละแรเศรษฐกจิทีเ่กีย่วของ ภาควชิาธรณีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม

หินอลัตราเมฟิก บริเวณอําเภอพรา้ว จงัหวดัเชียงใหม่

อําเภอพราว เปนอําเภอเล็กๆ ของจังหวัดเชียงใหมที่ซอนตัวอยูในหุบเขา หางจากตัวจังหวัดถึง 100 กิโลเมตร 
ประกอบกับที่ตั้งที่ไมไดอยูบนเสนทางสายหลัก ทําใหอําเภอพราวเปนที่รูจักนอยกวาอําเภออื่นๆ ที่อยูใกลกัน เชน 
อําเภอเชียงดาว อําเภอแมแตง อยางไรก็ตาม ในทางธรณีวิทยา อําเภอพราวก็มีความนาสนใจที่มีหินชนิดหนึ่งที่มี
ใหเห็นนอยในบานเรา นั่นก็คือ หินอัลตราเมฟก (ultramafic rock) 

หินอัลตราเมฟกคือหินอัคนีชนิดหนึ่ง มีจุดเดนคือสีที่เขมมากๆ (จึงเปนที่มาของชื่อเพราะ ultra = ที่สุด และ 
mafic = สีเขม) ตั้งแตออกเขียวเขมไปจนถึงดําสนิท (รูปที่ 1) สีเขมของหินอัคนีชนิดนี้เกิดจากมีแรประกอบหินที่มี
สีเขมอยูเปนปริมาณมาก ไดแก โอลิวีน (olivine) ไพรอกซีน (pyroxene) และแอมฟโบล (amphibole) (รูปที่ 2) 

หินอัลตราเมฟกเปนหินอัคนีที่เย็นตัวจากแมกมาอยางชาๆ มีผลึกแรประกอบขนาดใหญพอที่จะจําแนกชนิดแร
ดวยตาเปลาได หนิอลัตราเมฟกสามารถจาํแนกเรยีกชือ่ยอยลงไปไดอกีหลายชือ่ ตามสวนประกอบทีแ่ตกตางกนัของ
แรประกอบหิน 

รูปที่ 2 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนโพลาไรซิง แสดง
สวนประกอบทางแรท่ีสําคญัในหนิอลัตราเมฟกจากอําเภอ
พราว ประกอบดวยโอลิวีน (Ol) และไพรอกซีน (Px)

 แมวาหินอัลตราเมฟกจะเปนหินที่เกิดจากการเย็นตัวจากหินหนืด (magma) เชนเดียวกับหินอัคนีชนิดอื่นๆ แต
หนิอลัตราเมฟกกลบัหาดไูดยากบนผวิโลกในปจจบุนั เนือ่งจากโดยทัว่ไปหนิอลัตราเมฟกเกดิทีค่วามลกึคอนขางมาก 
โดยพบเปนองคประกอบหลักในสวนของเนื้อโลก (mantle) ซึ่งอยูลึกลงไปใตเปลือกโลก (crust) ที่เราอาศัยอยูไมตํ่า
กวา 5–70 กิโลเมตร แมวามีบางที่เกิดขึ้นในสวนของเปลือกโลกแตก็เปนที่ระดับลึกมากๆ เทานั้น

แลวหินอัลตราเมฟกเหลานี้โผลข้ึนมาใหเห็นบนผิวโลกไดอยางไร? จากการศึกษาลักษณะทางเคมีของหิน
อลัตราเมฟก รวมถงึรปูรางลกัษณะการเกิดและโครงสรางทางธรณวิีทยาทีป่รากฏ ทาํใหนักธรณวิีทยาตัง้สมมตฐิาน
วาหนิอลัตราเมฟกเหลานีเ้กดิจากการฉกีขาดของเนือ้โลกหรอืเปลอืกโลกออกเปนบลอ็ก จากนัน้บลอ็กเหลานัน้มกีาร
เลื่อนขึ้นมาอยูที่ระดับตื้น ทําใหหินอัลตราเมฟกเหลานี้โผลใหเห็นบนผิวโลก ซึ่งบริเวณที่จะเกิดเหตุการณแบบนี้ได

Px

Ol

รูปที่ 1 ภาพถายแสดงเนื้อของหินอัลตราเมฟกจาก
อําเภอพราวที่มีสีเขียวเขม ประกอบดวยผลึกแรโอลิวีน
เปนสวนใหญ ผลึกมีรูปรางคอนขางกลม กระจายตัว
ทั่วไปในเนื้อหิน



ขาวสารคณะวิทยาศาสตร มช. ปที่ 21 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 25582

มักเปนบริเวณที่มีการเคลื่อนตัวเขาหากันของแผนเปลือกโลก ทําใหเกิดการมุดตัวหรือการชนกันที่รุนแรงพอใหเกิด
การฉีกขาดได (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ภาพแสดงรูปแบบการเคลื่อนท่ีตางๆ ของเปลือกโลก ซึ่งหินอัลตราเมฟกมักโผลใหเห็นตามแนวที่มีการ
เคลื่อนตัวเขาหากันของเปลือกโลก เชน บริเวณที่เปลือกโลกมหาสมุทรชนกับเปลือกโลกทวีป (www.geothai.net)

สาํหรบัการศกึษาหินอลัตราเมฟกทีอ่าํเภอพราวนัน้ยังไมสามารถสรปุรปูแบบการเกดิได แตนกัธรณวีทิยาหลาย
คนเชื่อวาหินเหลานี้เปนสวนหนึ่งของแผนเปลือกโลกของมหาสมุทรโบราณ ที่ฉีกขาดและเคลื่อนตัวขึ้นมา หลังการ
ปดตัวลงของมหาสมุทร ตามมาดวยการชนกันของแผนทวีปทั้งสองฝง จากผลของการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ใน
ชวงปลายยุคไทรแอสซิก (ประมาณ 237–201 ลานป) ผลจากเหตุการณดังกลาวทําใหหินอัลตราเมฟกเหลานี้และ
หินอัคนีอื่นที่อยูความลึกบริเวณเดียวกัน ถูกพาขึ้นมาปรากฏบนผิวโลกในปจจุบัน 

หินอัลตราเมฟกเหลานี้กระจายตัวเปนพื้นที่เล็กๆ ในเขตภูเขาทางดานตะวันตกของอําเภอพราว และบางสวน
ปรากฏในเขตอําเภอเชียงดาว โดยเฉพาะในลาํหวยมะหิน บานหนองปาขา ตาํบลสันทราย อาํเภอพราว และหวยปลาปรงุ 
บานปางมะเยา ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว 

หินอัลตราเมฟกมีคุณคาทางเศรษฐกิจมากเนื่องจากมักมีสินแรของโลหะที่ใชในอุตสาหกรรมเกิดรวมดวยมาก 
โดยเฉพาะนกิเกลิ โครเมยีม ทองแดง และวาเนเดยีม ซึง่นาํไปใชประโยชนในหลายงาน เชน ตัวนําไฟฟา และโลหะอัลลอยดที่
แข็งแรงและผุกรอนยาก เปนตน 

ในบางบริเวณหินอัลตราเมฟกอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบจากสายนํ้ารอนท่ีไหลผานไดเปนแหลงแร
ชนิดใหม เชน เซอรเพนทีน (serpentine) หรือทัลก (talc) เปนตน เซอรเพนทีนที่เกิดเปนแบบสายใยบางๆ ทีเ่รยีก
วา ไครโซไทล (chrysotile) จะถกูนาํไปใชในรูปของแรใยหนิ (asbestos) ในอตุสาหกรรมฉนวนไฟฟาและความรอน สวน
ทัลกใชในอุตสาหกรรมหลากหลายมาก แตที่ใกลตัวมากๆ ก็คือผสมในแปงฝุนโดยทําใหตัวแปงแวววาวขึ้น
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สาระวิชาการ
โดย อาจารย ดร. วิจักษณ ศรีสัจจะเลิศวาจา และอาจารย ดร. ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การแกปั้ญหาการผลิตบณัฑิตในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

บทคัดยอ
บทความน้ีมีวตัถปุระสงคเพือ่นาํเสนอวธิใีนการแกปญหาการผลติบณัฑิตในภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งพบปญหานักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร และการ
ลาออกของนักศึกษาในชวงแรก ปญหาท่ีเปนอุปสรรคในการแกไขเรื่องน้ีคือขอบเขตการรับรูและสิทธิ์การเขาถึง
สารสนเทศของอาจารย ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานโดยตรงในการเขาใจและแกปญหา การวิจัยนี้จึงเสนอระบบสารสนเทศ
ดานการติดตามผลการเรียนนักศึกษา สําหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม ซ่ึงเปนการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน เพือ่ใหเปนประโยชนตอคณะกรรมการหลกัสตูรและคณาจารย
ประจําภาควิชา ไดเขาใจภาพรวมของปญหาการศึกษาที่เกิดขึ้น และใชแกปญหาใหนักศึกษาไดทันเวลา รวมทั้งยัง
สามารถปรับใชกับภาควิชาอื่นๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร และเปนแนวทางใหกับหนวยงานอื่นๆ ที่สนใจตอไป

1. ปญหา
หากพิจารณาจํานวนของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรที่สําเร็จการศึกษาตามแผน ซึ่งในที่นี้ไดสราง

รายงานโดยรวบรวมจากรายงานสรปุจาํนวน/สถานภาพนกัศกึษาและรายงานสรปุจาํนวนนกัศกึษาทีส่าํเรจ็การศกึษา
ตามแผน ของระบบสารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร [1] เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รอยละของนักศึกษาภาควิชาที่สําเร็จการศึกษาตามแผน

ปการศึกษา นศ. รุนป รับเขา พนสภาพ
ไมสําเร็จการศึกษา

ตามแผน
สําเร็จการศึกษา

ตามแผน
รอยละของการสําเร็จ
การศึกษาตามแผน

2553 2550 101 25 43 33 32.67

2554 2551 91 20 38 33 36.26

2555 2552 95 28 28 39 41.05

2556 2553 107 45 22 40 37.38

จากรปูพจิารณาการผลติบัณฑติยอนหลัง 4 ปทีผ่านมาพบวานักศึกษาภาควิชาสําเรจ็การศกึษาตามแผนหลกัสูตร 
4 ป ในอัตราที่ตํ่า ซึ่งมีผลเสียทั้งตอนักศึกษา ภาควิชา และประเทศ นอกจากนี้พบวาการรายงานสรุปรอยละของ
การสําเร็จการศึกษาตามแผนเปนการรายงานในระดับผูบริหารในระดับคณะและมหาวิทยาลัย แตการดูแลนักศึกษา
นั้นเปนการปฏิบัติของอาจารยแตละคน เมื่อผูบริหารไดรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นไดมีการสอบถามสาเหตุของปญหา
มายังอาจารย ซึ่งอาจารยแตละคนนั้นมีขอมูลเฉพาะนักศึกษาที่ตนดูแล โดยสามารถเรียกดูสารสนเทศเฉพาะของ
นักศึกษาแตละคน จากระบบสารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร และระบบสารสนเทศสําหรับ
อาจารย/อาจารยที่ปรึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม [2] จึงทําใหอาจารยแตละคนไม
เขาใจปญหาที่นักศึกษาไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนหลักสูตรในภาพรวม
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ปญหาทีเ่กดิข้ึนนีอ้ยูทีร่ะดบัการเขาถึงสารสนเทศของอาจารยทีป่รึกษาทีส่ามารถเขาถงึสารสนเทศเฉพาะนกัศึกษา
คนที่ตนดูแล โดยไมเห็นภาพรวมท้ังหมด ในขณะท่ีผูบริหารจะเขาถึงสารสนเทศในภาพรวมแตไมสามารถเขาถึง
รายละเอยีดของปญหาทีเ่กดิขึน้ จากความขดัแยงของการเขาถงึสารสนเทศดงักลาว ผูบรหิารภาควชิาและกรรมการ
บริหารหลักสูตรตางๆ ไดเล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้น และพยายามแกไขปญหาโดยนําระบบสารสนเทศเขามาใช เพื่อ
ใหผูที่เกี่ยวของทั้งหมดสามารถเห็นปญหาทั้งภาพรวมและรายละเอียด และรวมกันแกไขปญหาใหไดอยางทันทวงที 
รวมทัง้วางแผนระยะยาวเพือ่ปองกนัปญหาดงักลาว จากการรวบรวมขอมลูจากผูบรหิารคณะ ผูบรหิารภาควชิา และ
คณาจารย สามารถสรุปความตองการไดดังนี้

• ผูบริหารคณะตองการระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร เพื่อใหทราบถึง
รายละเอียดของนักศึกษา อยางไรก็ตามระบบไมไดแกไขปญหาที่เปนความผิดพลาดของบุคคล เชน ปญหาสวนตัว
ของนักศึกษาที่ไมไดบอกแกอาจารย ซึ่งตองอาศัยความเอาใจใสของอาจารยที่เกี่ยวของโดยตรง

• หวัหนาภาควชิาและกรรมการบรหิารหลกัสูตร ตองการสารสนเทศทีใ่หรายละเอยีดผลการศึกษาของนกัศกึษา
ทั้งในภาพรวมและผลการเรียนรายบุคคล รวมทั้งขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน อาจารยที่ปรึกษา การติดตอ
นักศึกษา เปนตน ทั้งนี้ตองสามารถติดตามรายละเอียดของกระบวนวิชาที่คิดวาเปนวิชาวิกฤตของหลักสูตร เชน 
204399 204491 และ 204499 เปนตน และมีระบบสารสนเทศที่สามารถแสดงสาเหตุการไมสําเร็จการศึกษา
ตามแผนของนักศึกษา

• อาจารยที่ปรึกษา ตองการสารสนเทศที่เห็นภาพรวมของปญหามากกวานี้ เพื่อจะไดรับทราบปญหารวมกัน 
สารสนเทศการศึกษาของนักศึกษาในภาควิชา ไมใชเฉพาะนักศึกษาในการดูแลของตนเองเทานั้น เชน นักศึกษาที่
มีปญหาผลการศึกษาที่มาเรียนในกระบวนวิชาที่ตนเองสอน นักศึกษาที่มาทําวิชาโครงงานดวยแตไมใชนักศึกษาใน
การดูแล

2. การวิเคราะหปญหาผลิตบัณฑิต
ภาควิชาฯ ไดพิจารณาถึงปญหาผลิตบัณฑิต โดยมอบหมายใหผูวิจัยหาสาเหตุการไมสําเร็จการศึกษาตามแผน

ของนักศึกษา วามีสาเหตุมาจากผลการเรียนโดยรวม คือ เกรดสะสมเฉลี่ย เกรดสะสมเฉลี่ยสาขาวิชาเอก และ
จํานวนหนวยกิต ตามหลักสูตร หรือเปนผลมาจากการไมผานกระบวนวิชาโครงงาน และไดรายงานสรุปจํานวน
นักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามเกณฑแยกตามชั้นป ซึ่งเปนผลการวิเคราะหในป พ.ศ. 2556 ในรายงานนักศึกษา
ชั้นปที่ 5 คือ นักศึกษารุนป 52 และไดนําเสนอในที่ประชุมภาควิชา ดังตารางที่ 2 และ 3 และรูปที่ 1 เปน
ตัวอยางสวนหนึ่งของรายงานดังกลาว

จากรายงานการศึกษาดังกลาวภาควิชาฯ จึงไดมอบหมายใหทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยพัฒนา
เปนระบบสารสนเทศที่ชวยใหสามารถติดตามปญหาไดทันเวลา และเปนระบบตอเนื่องไปในอนาคต

ตารางที่ 2 รายงานสรุปจํานวนนักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามเกณฑแยกตามชั้นป
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ตารางที่ 3 รอยละการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 5

รูปที่ 1 กราฟการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 5

3. ระบบเดิมที่เกี่ยวของ
หากวิเคราะหถึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของจะพบวามีขอมูลที่เกี่ยวของไดแก
• ขอมูลนักศึกษา และขอมูลการศึกษาของนักศึกษา รวมถึงขอมูลวิชาโครงงานของนักศึกษา
• ขอมูลอาจารย
• ขอมูลหลักสูตรและกระบวนวิชา
• ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ขอ 20 การพนสถานสภาพ

นักศึกษา และขอ 21.2 การเสนอใหไดรับปริญญาตรี
ในที่นี้พบวาขอมูลพ้ืนฐานตางๆ นั้นมีอยูแลวในระบบสารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร 

แตขาดการจัดทําเปนสารสนเทศเพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงของขอมูล และเพื่อความ
ถูกตองของการใหคําแนะนํานักศึกษาใหสอดคลองกันทั้งระดับคณะและภาควิชา การพัฒนาระบบครั้งนี้จึงใชขอมูล
พ้ืนฐานระบบเดิมที่มีอยูแลว และมีการปรับเพิ่มขอมูลบางสวนใหเหมาะสม ท้ังนี้จะตองมีการปรับปรุงขอมูลให
สอดคลองกนัอยางสมํา่เสมอตามระยะเวลาทีเ่หมาะสมของแตละขอมลู หากตองการลดปญหาดงักลาวก็สามารถรวม
ระบบใหมนีเ้ขากบัระบบสารสนเทศนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองคณะในอนาคต และสามารถปรบัใชกบัภาควชิาอืน่
ไดทันที

นอกจากนีห้ากพจิารณาถงึปจจัยอืน่ทีเ่กีย่วของกบัการสาํเร็จการศกึษา ไดแก กระบวนวชิาโครงงาน ซ่ึงเปนกระบวน
วชิาที่นักศึกษาจะตองผานในชั้นปท่ี 4 ซึ่งจัดเปนวิชาวิกฤตของหลักสูตร ในสวนน้ีภาควิชามีระบบติดตามวิชา
โครงงาน 204399 และ 204499 ซึ่งใชงานมาระยะเวลาหนึ่ง
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ในสวนของการสรุปผลการศึกษาของนักศึกษาแตละคนสามารถเรียกใชระบบตรวจสอบการลงทะเบียนตาม
โครงสรางของหลักสูตร [4] คณะวิทยาศาสตร

4. ระบบสารสนเทศการติดตามผลการเรียนนักศึกษา
ระบบสารสนเทศการติดตามผลการเรียนนักศึกษา สําหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนระบบที่ออกแบบเปนเว็บแอปพลิเคชัน ทํางานแบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร ซึ่งสามารถใช
งานบนเครือขายอินเทอรเน็ต ใชระบบจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล และใชภาษาพีเอชพีในการพัฒนาระบบ 
ระบบทีพ่ฒันาขึน้นีใ้ชโครงสรางฐานขอมูลระบบสารสนเทศนกัศึกษาระดับปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตรเปนโครงสราง
หลักในการพัฒนา และเพิ่มเติมขอมูลบางสวน เมื่อใชงานผูดูแลระบบจะตองดึงขอมูลจากระบบสารสนเทศนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร และระบบติดตามวิชาโครงงาน 204399 และ 204499 ภาควิชาวิทยาการ
คอมพวิเตอรเขาสูระบ บตามชวงเวลาทีเ่หมาะสม ไดแก ชวงทีม่กีารปรบัปรงุผลการเรยีนของนกัศึกษาหลงัสิน้สดุภาค
การศึกษาแลวระยะเวลาหน่ึง และชวงที่นักศึกษาไดลงทะเบียนกระบวนวิชาโครงงานและขอเสนอโครงงานไดรับ
อนุมัติใหศึกษาได

ระบบไดกําหนดบทบาทของผูเกี่ยวของเปน 3 กลุมแสดงโครงสรางดังรูปที่ 2 และสามารถแจกแจงไดดังนี้
1) อาจารย สามารถติดตามผลการเรียนของนักศึกษาตามเงื่อนไขแตละชวงชั้นของนักศึกษา โดยสามารถใช

สารสนเทศใน 2 ลักษณะ ไดแก
•  สารสนเทศนักศึกษาในความดูแลที่ปรึกษา 
•  สารสนเทศนักศึกษาในภาควิชาทั้งหมด เพื่อชวยใหอาจารยไดเขาใจภาพรวมของผลการศึกษาในภาควิชา 

และติดตามนักศึกษาอื่นที่ตนเองไมใชอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําที่เหมาะสมแกนักศึกษา
2) นักศึกษา 
•  สามารถใหขอมูลการติดตอกับนักศึกษา 
•  สามารถใหขอมูลที่เกี่ยวของในวิชาโครงงาน (ถามี)
3) ผูดูแลระบบ
•  สามารถระบุกระบวนวิชาวิกฤตของแตละหลักสูตร ซึ่งแตละหลักสูตรมีไดหลายกระบวนวิชา เชน กระบวน

วิชาวิกฤตของภาควิชา คือ กระบวนวิชาโครงงาน 204399 204491 และ 204499 ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรปกติ
จะตองผานกอนสําเร็จการศึกษา เปนตน

• สามารถปรับเกณฑของเกรดที่วิกฤต เพื่อใชติดตามผลการเรียนได

รูปที่ 2 โครงสรางของระบบแบงตามกลุมผูใชงาน
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ระบบไดกําหนดเงื่อนไขการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาออกเปน 4 กลุม แตละกลุมสามารถปรับเกณฑ
ไดตามที่ผูใชตองการ โดยใหผูดูแลระบบเปนผูปรับปรุงขอมูล มีรายละเอียดของกลุมการติดตามการเรียน ดังนี้

1) ติดตามนักศึกษาทั้งหมด ตามชวงคะแนนทั่วไปของผลการเรียนเฉลี่ย ซึ่งสามารถปรับชวงคะแนนได
2) ติดตามนักศึกษาชั้นปที่ 1
3) ติดตามนักศึกษาชั้นปที่ 2
4) ติดตามนักศึกษาชั้นปที่ 3 ขึ้นไป จนถึงชั้นปที่ 8
5) ตดิตามนักศกึษาทีไ่มสาํเรจ็การศกึษาตามเกณฑ ไดแก นกัศกึษาทีไ่มสาํเรจ็การศึกษาในระยะเวลาการศกึษา 

4 ป โดยนับเมื่อพนภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
ตัวอยางสวนประสานผูใชที่เปนอาจารยแสดงดังรูปที่ 3 มีโครงสรางหลัก คือ 1) แถบบนสุดแสดงสถานะของ

ผูใชและขอมูล และผูใชสามารถเลือกติดตามนักศึกษาในความดูแล หรือนักศึกษาทั้งภาควิชา 2) เมนูเลือกเงื่อนไข
กลุมการติดตามทางซายมือของจอภาพ 3) สวนแสดงสารสนเทศ แยกเปนการแสดงผลในลักษณะรอยละตามชวง
คะแนนตางๆ สวนของกราฟ และสวนขอมูลรายชื่อนักศึกษาที่เกี่ยวของ โดยที่อาจารยสามารถเลือกกลุมนักศึกษา
ที่สนใจและสามารถสงออกรายชื่อนักศึกษาเปนไฟลแบบไมโครซอฟทเอ็กเซล

ในสวนของเกณฑทีก่าํหนดในแตละกลุมการตดิตามการเรยีนจะแตกตางไปตามความเหมาะสม เชน กลุมนกัศึกษา
ชั้นป 1 และ 2 การติดตามคะแนนเฉลี่ยสะสมใหอยูในขอบังคับที่กําหนดคือ 1.50 และ 1.75 หรืออาจจะเพิ่ม
เติมเปนระบบ 2.00 แสดงดังรูปที่ 4 กรณีนักศึกษาชั้นปที่ 3 ขึ้นไป จะครอบคลุมนักศึกษาถึงชั้นปที่ 8 เกณฑที่
ใชในการพิจารณาจะอยูที่คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด หรือ GPA รวม และคะแนนเฉลี่ยสะสมสาขาวิชาเอก หรือ 
GPA Major จะตองมีคาตั้งแต 2 ขึ้นไป แสดงดังรูปที่ 5 จํานวนในวงเล็บ เชน 9 (1:2:6) หมายถึง จํานวน
นักศึกษาป 3 ขึ้นไปรวม (จํานวนนักศึกษาป 4 : จํานวนนักศึกษาป 5 : จํานวนนักศึกษาป 6 ขึ้นไป)

รูปที่ 3 การติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
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รูปที่ 5 ขอมูลนักศึกษาป 3 ขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กําหนด

รูปที่ 4 ขอมูลนักศึกษาป 1 ตามเงื่อนไขชวงคะแนนที่กําหนด
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5. บทสรุป
ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไดมีการทวนสอบความถูกตองกับผูใชในระบบหลายครั้ง โดยมีหัวหนาภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (รองศาสตราจารย ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช) ไดกรุณาใหความคิดเห็นและคําแนะนําในการปรับปรุง
ระบบ และไดผานการแนะนําของคณาจารยภายในภาควชิาในการประชมุภาควชิาเมือ่วนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2557 
และไดปรับปรุงระบบใหสอดคลองกบัความตองการดงักลาว ความถกูตองของสารสนเทศในระบบอาจจะมคีวามคลาด
เคลื่อนบางเล็กนอย ซึ่งมีผลมาจากขอมูลผลการเรียนที่ไดรับในแตละชวงอาจจะยังไมทันสมัย

ระบบดังกลาวไดมีการขยายขอบเขตใหครอบคลุมการใชงานของภาควิชาอื่น แตระบบยังไมรองรับการใชงาน
ในลักษณะแยกหลักสูตร เชน ในภาควิชาหนึ่งอาจจะมีหลักสูตรมากกวา 1 หลักสูตร เปนตน และการใหสารสนเทศ
ภาพรวมระดับคณะ การปรับใชงานกับคณะอื่นๆ ข้ึนอยูกับโครงสรางฐานขอมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
แตละคณะทีไ่ดรบัจากสาํนกัทะเบยีนและประมวลผลการศึกษาเปนหลกั และความพรอมของระบบโครงสรางหลกัสูตร
ของแตละคณะ
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สาระวิชาการ
โดย นางสาวบงกช บุปผา

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มมุทรพัยสิ์นทางปัญญา : เกาะกระแสข่าว

ขาวทางดานเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนขาวในหรือตางประเทศมักจะมีคําวาสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ใหผานหูผานตา
กันอยูบอยๆ ไมเวนแมแตขาวบันเทิง หลังจากที่ตนเองหางหายจากการเขียนบทความทางดานทรัพยสินทางปญญา
อยูนาน จึงขอหยิบยกประเด็นขาวที่มีการแชรกันมากทาง social network ในชวงเวลานี้ คือเรื่องเลาประสบการณ
ของการคิดคนสูตรการทําขนมชนิดหนึ่งที่มีกลวยเปนสวนผสม แลวไดเปดเผยสูตรทั้งหมดโดยละเอียดใหกับตัวแทน
จําหนายเพื่อตองการที่จะขยายชองทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งตอมาภายหลังตัวแทนจําหนายก็ไดผลิต
ขนมประเภทดังกลาวมาวางจําหนายเชนกัน จึงทําใหเกิดกระแสสังคมวิพากษวิจารณกันไปตางๆ นานา ทําใหนาที่
จะยกเรื่องนี้เปนกรณีศึกษา อยางไรก็ดีผูเขียนไมไดมีเจตนาจะพาดพิงถึงใคร และไมไดแสดงใหเห็นวาขอมูลที่แชร
กันในโลกสังคมออนไลนขณะนี้เท็จจริงประการใด แตในมุมมองของตัวเองอยากจะแบงปนใหผูอานพิจารณาเปน
บทเรียน เรื่องความลับทางการคา ซึ่งบทความกอนหนาน้ีไดเกริ่นนําไปบางแลววาความลับทางการคาคืออะไร 
ความลับทางการคาก็จัดอยูในทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งเปนขอมูลทางการคาที่ยังไมไดรูจักโดยทั่วไป
และมีประโยชนในเชิงพาณิชย ผูควบคุมความลับทางการคาจะตองมีมาตรการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาขอมูลนั้น
ใหคงไวซึ่งความลับ และจะมีอายุการคุมครองนานตราบเทาท่ีขอมูลน้ัน “ยังเปนความลับอยู” ตัวอยางความลับ
ทางการคา เชน สูตรยา สูตรอาหาร สูตรเครื่องดื่ม สูตรเครื่องสําอาง กรรมวิธีการผลิต บัญชีรายชื่อลูกคา ฯลฯ  

คําถาม: ถาหากเราเปนเจาของสูตรขนม เราจะจัดการทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นนี้อยางไรไดบาง 
คําถาม: สูตรขนมตองเปนความลับทางการคาเทานั้นหรือไม
ตอบ: ไมจําเปน อาจจะเปนอนุสิทธิบัตรก็ไดแลวแตกรณี เชน ผูคิดคนมองวาจะตองเขียนสวนประกอบลงบน

บรรจุภัณฑท่ีวางขายตามกฎหมายกาํหนด กส็ามารถจดสตูรเปนอนุสทิธิบัตรได (ตองตรงตามเงือ่นไขคือ มีความใหมและ
สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม) โดยที่ซอนความลับทางการคาอยู เชน เปดเผยสวนผสมหลักๆ มีแปง ไขไก 
ผงฟู แตเทคนิคเฉพาะ อุณหภูมิที่ใช หรือแมแตลําดับการใสสวนผสมไมตองเปดเผย หรือจะเปดเผยแบบปกปด เชน 
ตองใชผงฟูสัดสวน 18% บมไวที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียสเทานั้นขนมปงถึงจะนุมนาทาน ก็ใหระบุเปน ผงฟู
สัดสวน 10-25 % บมที่อุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส อยางนี้เปนตน
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คําถาม: แลวถาหากจะยื่นจดขอมูลความลับทางการคา จะสามารถไปจดแจงขอมูลไดที่ไหน
ตอบ: แตเดิมเจาของความลับทางการคาสามารถแจงขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับความลับทางการคาของตนไดที่

กรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลโดยไมตองเปดเผยสาระสําคัญตอกรมทรัพยสินทางปญญา และ
ไมตองเสียคาใชจายหรือคาธรรมเนยีมใดๆ ทัง้สิน้ แตปจจบุันกรมทรพัยสนิทางปญญาไดยกเลิกบริการยื่นคําขอแจง
ขอมูลความลับทางการคาแลว ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

คําถาม: แลวถาไมแจงขอมูลความลับทางการคาตอหนวยงานของรัฐ จะมีชองทางไหนยืนยันไดบางวาเราเปน
คนแรกที่คิดคนขึ้น

ตอบ: เขียนสูตรขนมใสกระดาษ ใสซองจดหมายติดแสตมปอากรสงไปรษณีย จาหนาซองถึงตัวเอง ไปรษณีย
จะประทับวันที่เราสงเปนหลักฐาน ดังนั้นเราสามารถนับวันที่คิดคนได แตหามเปดผนึกซองจดหมายออก เวนแตมี
การฟองรองกันในชั้นศาล ใหผูพิพากษาเปนผูทําการเปด และถาหากเรามีความจําเปนตองเปดเผยสูตรตอบุคคลอื่น
เชน ลูกจาง คูคาทางธรุกจิ หรอืบรษิทัทีร่บัจางผลิตสนิคา กใ็หทาํสญัญาขอตกลงในการปกปดขอมลูไวเปนความลบั

คําถาม: แลวเราจะเอาผิดกับผูที่นําความลับทางการคาของเราไปเปดเผย หรือนําไปใชประโยชนสวนตน
อยางไรบาง

ตอบ: ตามมาตรา 8 แหง พ.ร.บ ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 ระบุวาเมื่อมีหลักฐานโดยชัดแจงวาผูใด
ละเมดิหรือกาํลงัจะกระทาํอยางใดอยางหนึง่อนัเปนการละเมิดสทิธิในความลับทางการคา ผูควบคมุความลบัทางการ
คาที่ถูกหรือกําลังจะถูกละเมิดสิทธินั้นมีสิทธิดังตอไปนี้

(1) รองขอใหศาลมีคําสัง่ใหผูนัน้ระงบัหรอืละเวนการละเมดิสทิธใินความลบัทางการคานัน่เปนการชัว่คราวและ
(2) ฟองคดตีอศาลเพือ่ใหมคีาํสัง่หามมใิหผูนัน้ละเมดิสทิธใินความลบัทางการคา และฟองเรยีกคาสนิไหมทดแทน

จากผูละเมิดสิทธิในความลับทางการคาได 
แตการคนพบโดยอิสระ หรือการคิดคนขึ้นไดเองโดยอาศัยความชํานาญและประสบการณของตัวเองถือวาไม

ละเมิดสิทธิในความลับทางการคา เชน คิดคนสูตรนํ้าอัดลมสีดําไดเอง โดยไมไดลวงรูหรือลักลอบเอาสูตรมาจาก
โคก เปปซี่ เปนตน ทั้งนี้เจาของสูตรควรจะรักษาความลับทางการคา หากนําไปเปดเผยทั้งที่ตั้งใจหรือไมตั้งใจ ก็
จะหมดความคุมครองความลับทางการคา

ดงันัน้ผูทีเ่ร่ิมทาํธรุกจิสวนตวัหรอืผูประกอบการทีม่ขีอมลูความลบัทางการคาควรจะมมีาตรการในการเกบ็รักษา
ความลับทางการคาใหปลอดภัย เพื่อไมใหผูอื่นฉกฉวยเอาขอมูลนั้นไปใชแสวงหาผลประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต

เอกสารอางอิง
- ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เรื่องยกเลิกประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เรื่อง การแจงขอมูลและขอรับ
บริการขอมูลความลับทางการคา ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556

- พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545
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สาระวิทยาศาสตร

ÃÐÇÑ§ÀÑÂ!! äÇÃÑÊàÁÍÃ�Ê (MERS)

สิง่ทีก่าํลงัเปนกระแสและพดูถงึกนัอยางกวางขวางในส่ือตางๆ ในขณะนีค้งไมพนเร่ืองของไวรัสเมอรส (MERS) 
สืบเนื่องจากกรณีที่มีการระบาดในเกาหลีใตซึ่งคราชีวิตผูคนไปอยางนอย 24 ราย ขณะที่จํานวนผูติดเชื้อเพิ่มขึ้น
เปน 156 คน และอีกราว 5,930 คนตองถูกกักบริเวณ เนื่องจากตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการติดเชื้อ นอกจากนี้
ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกวาในประเทศเยอรมนีมีผูเสียชีวิตรายแรกจากโรคนี้แลว เปนชายวัย 65 ป ซึ่งเสียชีวิตใน
คลินิกเมืองออสนาบรึค ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี (ขอมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558)

สถานการณที่เกิดขึ้นสรางความตื่นกลัวและหวาดระแวงใหกับผูคนทั่วโลก เพราะเพิ่งผานพนสถานการณ
โรคอีโบลาที่ระบาดรุนแรงในแถบแอฟริกามาไดไมนาน ก็ตองมารับมือกับไวรัสเมอรสท่ีจนถึงขณะนี้ยังมีการใชยา
ตานไวรัสคอนขางจํากัด และยังไมมียาตานไวรัสจําเพาะตอเชื้อนี้ในการรักษา จึงทําไดเพียงใหการรักษาตามอาการ 
และถึงแมวาในประเทศไทยจะยืนยันวามีผูติดเชื้อเพียง 1 ราย คือชายชาวโอมานท่ีเดินทางเขามาโดยเครื่องบิน 
(ขอมลู ณ วนัที ่19 มถุินายน 2558) แตก็ไมควรประมาท เน่ืองจากคนไทยนยิมเดนิทางทองเทีย่วประเทศเกาหลใีต
เปนจาํนวนมาก อกีทัง้คนเกาหลเีองกเ็ดนิทางมาประเทศไทยเพิม่มากขึน้เชนเดยีวกัน ซึง่นัน่ยอมหมายถึงความเสีย่ง
ที่อาจจะมีการติดตอของโรคได เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้นเรามาดูกันวาไวรัสเมอรส โรคเมอรส หรือ
โรคทีม่ชีือ่เตม็วา “โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือกลุมอาการระบบทางเดนิหายใจเฉยีบพลันในประเทศตะวนัออกกลาง” 
คืออะไร เกิดขึ้นไดอยางไร และควรปฏิบัติตนอยางไร
ใหหางไกลจากโรค

โรคเมอรส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรืออีกชื่อ
คอื กลุมอาการระบบทางเดนิหายใจเฉยีบพลนัในประเทศ
ตะวนัออกกลาง (Middle East respiratory syndrome 
coronavirus (MERS-CoV)) คือ โรคระบบทางเดิน
หายใจชนดิหนึง่ เกดิจากเช้ือโคโรนาไวรสัสายพันธุใหม 
(MERS-CoV) ซึ่งตรวจพบเปนครั้งแรกที่ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย เมื่อป พ.ศ. 2555 โคโรนาไวรัสจัดเปนวงศ 
(family) ใหญของไวรสัวงศหนึง่ทีก่อใหเกดิโรคไดหลายโรค ตัง้แต
โรคหวัดธรรมดาไปจนถึงโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 
(โรคซารส-SARS)

ตนกําเนิดของไวรัสเมอรสเชื่อวามาจากไวรัสในคางคาวและ
ติดตอไปยังอูฐมาตลอดชวงเวลาอยางนอย 20 ปที่ผานมา และ
เริม่แพรกระจายเขาสูมนษุยโดยวธิไีดยงัไมมใีครรู จนกระทัง่แพทย
ชาวอียิปตประกาศการคนพบไวรัสตัวนี้อยูภายในปอดของคนไขในซาอุดีอาระเบียเมื่อป 2555 โดยตอนแรกมีชื่อ
เรียกวา โนเวล โคโรนาไวรัส 2012 หลังจากนั้นไวรัสชนิดนี้ก็ระบาดอยางรุนแรง โดยพบผูติดเชื้อมากที่สุดใน
ซาอดุอีาระเบยี รองลงมาคอืสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส นอกจากน้ียงัมรีายงานพบผูติดเชือ้เมอรสในอกีกวา 24 ประเทศ
ทั่วโลก รวมทั้งมาเลเซียและฟลิปปนส และผูติดเชื้อทั้งหมดมาจากซาอุดีอาระเบีย
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หลังจากการระบาดครั้งใหญในป 2555 ก็มีรายงานพบผูติดเชื้อเมอรสอยูบางในประเทศตางๆ แตไมรุนแรง
เหมือนเมื่อครั้งระบาดใหมๆ และเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เกาหลีใตไดประกาศวาพบผูติดเชื้อเมอรสรายแรก 
ในประเทศ โดยเปนชายชาวเกาหลีใตอายุ 68 ป ที่เพิ่งเดินทางกลับจากภูมิภาคตะวันออกกลาง ขณะที่กระทรวง
สาธารณสุขของเกาหลีใตไดเปดเผยวา หลังจากชายวัย 68 ปรายนี้เดินทางกลับถึงบานเกิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 
เขาก็เริ่มมีอาการไอ จึงเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลในเมืองอาซาน ทางใตของกรุงโซล และเพียงวันเดียวหลัง
จากน้ันอาการปวยของเขากแ็ยลงและเดนิทางไปรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลอกีแหงทีอ่ยูใกลกบัแหงแรก ซึง่แพทยจดั
ใหเขานอนในหองผูปวยคูกบัคนไขอกีคนหนึง่ หลงัจากน้ันการแพรกระจายของไวรัสเมอรสก็เกิดข้ึนเปนกระบวนการ
ลูกโซจากชายวัย 68 ปคนนี้ไปยังคนไขคนอื่นๆ และคนไขเหลานั้นก็ถูกสงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตางๆ ทําให
เกิดหวงโซการแพรกระจายใหมขึ้นอีก 

สําหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขเปดเผยวา ไดมีแผนการเตรียมรับมือในการปองกันและดูแลรักษา
ผูปวยติดเชื้อไวรัสเมอรสอยางเต็มที่ ที่สําคัญที่สุดคือการระมัดระวังผูที่เดินทางเขา-ออกประเทศที่มีการระบาด โดย
เฉพาะเกาหลีใตและตะวันออกกลาง ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีการเฝาระวังในจุดตางๆ ที่ผูคนจะเดินทางเขา-ออก
ประเทศ โดยขอความรวมมอืทกุสายการบนิใหประกาศใหผูโดยสารทีเ่ดนิทางมาจากประเทศทีม่คีวามเสีย่งและมกีาร
แสดงอาการไขแจงกับเจาหนาที่ทันที นอกจากนี้จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ หากผูโดยสารคนไหนมีไขก็จะมีการ
เชิญตัวเพื่อสอบถามและพาไปโรงพยาบาลทันที กรมควบคุมโรคยังมีสายดวน 1422 เพื่อบริการใหคําแนะนําแก
ประชาชนเกี่ยวกับไวรัสเมอรส สามารถโทรสอบถามไดตลอด 24 ช่ัวโมง และมีหองปฏิบัติการของกระทรวง
สาธารณสุข 14 แหงทั่วประเทศที่พรอมปฏิบัติงาน สามารถสงตัวผูตองสงสัยภายในเวลา 8 ชั่วโมง 

ลักษณะอาการของผูติดเชื้อไวรัสเมอรสและการปองกันตนเอง 

ระยะเวลาฟกตัวของไวรัสเมอรสยังไมทราบแนนอน แตอยูในชวงประมาณ 1-12 วัน ระยะฟกตัว หมายถึง 
ระยะเวลานบัจากทีร่างกายรบัเชือ้โรคใดโรคหนึง่จนกระทัง่แสดงอาการออกมา ซึง่องคการอนามัยโลก (WHO) และ
ศูนยควบคุมโรคและปองกันโรค สหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC) 
ใหคําแนะนําสําหรับผูที่เดินทางกลับจากกลุมประเทศในตะวันออกกลางใหสังเกตอาการภายในระยะเวลา 14 วัน 

สําหรับอาการของผูติดเชื้อไวรัสเมอรสมักจะมีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เชน มีไข มีนํ้ามูก 
ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ หรือบางคนอาจจะมีอาการของปอดอักเสบ เชน หอบเหนื่อย เจ็บ
หนาอก หายใจไมสะดวก หรือบางรายที่มีอาการรุนแรง อาจทําใหระบบหายใจลมเหลวได และจากรายงานของ
กลุมผูปวยยังสามารถพบอาการ และอาการแสดงทางอวัยวะอื่นได เชน อาการไตวายเฉียบพลัน ทองเสีย คลื่นไส
อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดทอง และเยื่อหุมหัวใจอักเสบได 

การปองกันตนเองไมใหติดเชื้อไวรัสเมอรส
1.  ควรลางมือบอยๆ ดวยสบูและนํ้า หรือทําความสะอาดดวยแอลกอฮอลเจล
2.  รักษาสุขอนามัยของตนเอง หลีกเลี่ยงการสัมผัสผูที่สงสัยวาติดเชื้อ เชน ผูที่มีไข ไอ มีนํ้ามูก เปนตน 
3.  หากตองอยูในที่แออัด ควรสวมหนากากอนามัย เพื่อลดการสัมผัสเชื้อ แตหากไมมีหนากากอนามัย ควร

ใชทิชชูปดปากและจมูกทุกครั้ง หลังการใชกระดาษทิชชู ใหทิ้งในถังขยะที่มีฝาปดมิดชิด เนื่องจากเชื้อพบไดทั้งใน
อากาศ นํ้ามูก และเสมหะ ทําใหอาจฟุงกระจายแพรไปสูคนอื่นได

4.  หลีกเล่ียงการใชมอืสมัผสัตา จมกู ปาก และใบหนาตนเองและผูอืน่ โดยเฉพาะหากยังไมไดลางมือใหสะอาด 
พยายามหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธอยางใกลชิด 
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5.  หลีกเลี่ยงการเขาไปในที่ที่มีผูคนแออัด หรือที่สาธารณะที่มีคนอยู เปนจํานวนมาก เน่ืองจากไวรสัเมอรส
มีการติดตอผานทางมูลละอองฝอยจากการไอและจาม ตามหลักการแลวควรอยูหางผูที่สงสัยวามีอาการของการติด
เชื้ออยางนอย 1 เมตร 

6.  เมื่อรับประทานอาหารรวมกับผูอื่นควรใชชอนกลางเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ
7.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปศุสัตวมีชีวิต หรือสัตวปา หลีกเลี่ยงนมอูฐ หรือเนื้อสัตวตางๆ ที่ปรุงไมสุก เลือก

กินอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ ในกรณีที่เดินทางไปในประเทศในตะวันออกกลาง 
8.  หลกีเลีย่งการเดินทางไปยงัพืน้ท่ีเสีย่ง เชน ประเทศซาอุดอีาระเบยี ประเทศใกลเคยีง และประเทศเกาหลใีต 

รวมถึงประเทศจีนในชวงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสอยู

ทั้งนี้หากสงสัยวาตนเองมีอาการดังกลาวใหรีบพบแพทยทันที หากมีขอสงสัยสามารถโทรสายดวน
กรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

อยางไรก็ตาม เราไมควรตื่นตระหนกเกินเหตุ แตก็ตอง “ตระหนัก” และ “ตื่นตัว” ในการปองกันตัวเองเบื้อง
ตน หมัน่ออกกาํลงักายและรกัษาสุขภาพใหแขง็แรง รวมทัง้หม่ันสงัเกตอาการตวัเองและคนรอบขางภายหลังการ เดิน
ทางไปในประเทศที่มีความเสี่ยง

 

ขอบคุณภาพและขอมูลดีๆ จาก

เว็บไซตสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
http://www.boe.moph.go.th/corona_virus2012.php

เว็บไซตประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
http://www.prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=1234

เว็บไซต Momypedia
http://www.momypedia.com/

เว็บไซต MSN
http://www.msn.com/th-th/news/

เว็บไซตหนังสือพิมพไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/504554
http://www.thairath.co.th/content/506281

เว็บไซตหนังสือพิมพเดลินิวส
http://www.dailynews.co.th/foreign/328537

เว็บไซตหนังสือพิมพผูจัดการ
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000067788
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มหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมมือกับ 4 หนวยงานหลัก จัดงานแถลงขาว “ประเทศไทยไดรับเกียรติเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งที่ 56 (IMO 2015)” ระหวางวันที่ 4-16 กรกฎาคม 
2558 ณ จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวทิยาลยัเชียงใหมรวมกบัสถาบนัสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สสวท.) สมาคมคณติศาสตร
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา 
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) จัดงาน
แถลงขาวประเทศไทยไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งที่ 56 (The 
56th International Mathematical Olympiad, IMO 2015) ระหวางวันที่ 4-16 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัด
เชียงใหม โดยไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย นายแพทยนิเวศน นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พรอมดวยรองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดร. 
พรพรรณ ไวทยางกรู ผูอาํนวยการสถาบนัสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ผูชวยศาสตราจารย
รจิต วัฒนสินธุ นายกสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และรองศาสตราจารยเย็นใจ 
สมวเิชียร กรรมการและเหรญัญกิ มลูนิธสิงเสรมิโอลิมปกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตรศกึษา ในพระอปุถมัภ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) รวมแถลงขาวการเปน
เจาภาพจัดการแขงขันฯ ดังกลาว ซึ่งเปนการจัดแขงขันครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยคาดวาจะมี
ผูเขารวมงานไมนอยกวา 1,000 คน จากกวา 100 ประเทศทั่วโลก อาทิ จีน อังกฤษ ฮองกง ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 
รัสเซีย แคนาดา ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด อิตาลี เม็กซิโก และฝรั่งเศส ซึ่งจะชวยกระตุนใหเกิดบรรยากาศดาน
วิชาการ และทําใหการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรเปนที่สนใจของเยาวชนและนักวิชาการทั่วไป เปดโอกาสให
เยาวชนไทยไดแสดงความสามารถดานปญญาและพฒันาศักยภาพของตนเองใหสงูข้ึนทัดเทยีมกบันานาอารยประเทศ 
ชวยสงเสริมสัมพันธไมตรีและความเขาใจอันดีระหวางเยาวชน อาจารยผูสอนวิชาคณิตศาสตร และนักคณิตศาสตร
ของไทยกับนานาชาติ รวมทั้งเปนการเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศไทยใหเปนที่ยอมรับของนานา
ประเทศ 

การแถลงข่าว “ประเทศไทยพรอ้มเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัคณิตศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั�งที� 56 (IMO 2015)”
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การแถลงข่าว เรื�อง “การพฒันาอินเตอรเ์ฟียรโ์รเมทรีเชิงอะตอม
และเทคโนโลยีควอนตมั”

ศนูยความเปนเลศิดานฟสกิสจดัการแถลงขาว เรือ่ง “การพัฒนาอินเตอรเฟยร-
โรเมทรีเชิงอะตอมและเทคโนโลยีควอนตัม” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ 
หองประชุม 2 ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร นําโดย
ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน วิลัยทอง ผูอํานวยการศูนยฯ อาจารย 
ดร.  วรานนท อนุกูล หัวหนาหองปฏิบัติการวิจัยทัศนศาสตรอะตอมควอนตัม 
อาจารยประจําภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร พรอมดวย
ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตางๆ

ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน วิลัยทอง ผูอํานวยการศูนยความ
เปนเลศิดานฟสกิส ประธานการแถลงขาวกลาววา เมือ่วนัที ่7-8 เมษายน ทีผ่านมา 
ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสไดจัดการสัมมนา หัวขอ “การพัฒนาอินเตอรเฟยร-
โรเมทรีเชิงอะตอม” โดยเชิญกลุมนักวิจัยสาขาอะตอม-แสง จากหลายสถาบัน 
เชน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยับรูพา มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) มารวมแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลีย่นความรู และประสบการณ เพือ่ใหเกิดองคความรูเกีย่วกบัอินเตอรเฟยรโรเมทรเีชิงอะตอม โดยเฉพาะการ
ประยุกตใชงานวิจัยดานอะตอมเย็น อันเปนผลิตผลจากการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศในระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2551-2555) ไปสูเทคนิคการวัดที่มีความเที่ยงตรงสูง ตลอดจนเพื่อสรางเครือขายนักวิจัยที่มีความสนใจรวมกัน
ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว

จากการประชมุไดขอสรปุเบือ้งตนสาํหรบัโปรแกรมวจิยัรวมกันวาจะสรางตนแบบเครือ่งวดัคาความเรงเน่ืองจาก
แรงโนมถวงที่แมนยําและละเอียดเหนือกวาเทคนิคแบบเกาใหไดภายในกรอบระยะเวลา 3-5 ป เพื่อพัฒนาไปเปน
อปุกรณตดิเครือ่งบนิทีใ่ชในการสาํรวจแหลงทรพัยากรน้ํามนั กาซธรรมชาต ิ และสนิแร ในบรเิวณพืน้ทีท่ีเ่ขาถงึไดยาก 
โดยเฉพาะแหลงพื้นดินและชายฝงที่คิดวานํ้ามันไดหมดไปแลว ซึ่งนาจะชวยลดตนทุนของการสํารวจและขุดเจาะใน
บรเิวณทะเลลกึไดไมนอยกวา 10 เทาโดยในปจจบุนัมกีารใชเทคนคิอนิเตอรเฟยรโรมเิตอรเพือ่วดัการหมุนและความ
เอียงลาด ซึ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับอากาศยาน การบิน และอวกาศ นอกจากนี้ความสามารถในการวัดคาความเรง
เนื่องจากแรงโนมถวงที่แมนยํายังถูกใชในการคาดการณเชิงธรณีวิทยา เชน การเลื่อนตัวของเปลือกโลก หรือ
วัดระดับนํ้าใตดิน รวมถึงงานมาตรวิทยา และการสํารวจทางการทหาร

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน วิลัยทอง กลาวเสริมอีกวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหศูนยความ
เปนเลิศดานฟสิกสดําเนินการในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2562) รวมกันกับศูนยความเปนเลิศอื่นๆ อีก 10 ศูนย 
เพื่อดําเนินการวิจัยที่เปนประโยชนในสาขาตางๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งจากการดําเนินงานในระยะที่ผานมาศูนยความ
เปนเลิศดานฟสิกสไดมีผลการดําเนินงานที่สําคัญคือ กลุมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมกําลังจะประสบความ
สาํเรจ็ในการดกัอะตอมเด่ียว ซ่ึงจะนาํไปสูการพฒันาเพือ่ใชประโยชนทางดานมาตรวดัเชงิควอนตมั การคาํนวณเชงิควอนตมั 
และสารสนเทศเชิงควอนตัม และจากการสัมมนาเพื่อระดมสมองเมื่อวันที่ 7-8 เมษายนที่ผานมา ทําใหศูนยฯ 
สามารถกําหนดเปาหมายการพัฒนาอินเตอรเฟยรโรเมทรีเชิงอะตอมได คือ “การพัฒนาเพื่อใชสํารวจแหลงนํ้ามัน
และกาซธรรมชาติ” ท้ังนี้ความสําเร็จดังกลาวเกิดจากการคนควาทดลองในหองปฏิบัติการวิจัยทัศนศาสตร
อะตอมควอนตมัท่ีตัง้อยูภายในคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ซึง่ถอืเปนความสําเรจ็ครัง้แรกของประเทศไทย
ในการคนพบวิธีการดักอะตอมเดี่ยวดังกลาว อันจะนําไปสูการพัฒนาองคความรูเพื่อใชประโยชนอีกหลายสาขาที่
จําเปนสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต ทั้งนี้ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานกลาง
ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ตู ปณ.70 มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 
053 942650-3 โทรสาร 053 222774
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คณะวิทยาศาสตรจ์ดัพิธีดําหวัผู้อาวุโสและคณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
และร่วมพิธีดําหวัอธิการบดีและผู้อาวุโส มช. ประจําปี 2558

คณะวิทยาศาสตรจัดพิธีดําหัวผูอาวุโสและคณบดี ประจําป 2558 โดยมีรองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ 
สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อใหคณาจารย บุคลากร ตลอดจน
นกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร ไดรวมกนัอนรุกัษสบืสานประเพณปีใหมเมอืง และแสดงความเคารพนอบนอมตอผูอาวโุส 
รวมทัง้สรางความสมัพนัธอนัดภีายในองคกร โดยในปนีมี้ผูอาวุโสซึง่ประกอบดวยอดตีผูบริหาร ผูเกษยีณ และผูทรง
คุณวุฒิจากทุกสวนงาน ใหเกียรติเขารวมงานกวา 55 ทาน ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร โดย
บคุลากรและนักศกึษาพรอมใจกันจดัริว้ขบวนอยางสวยงามเขาดาํหัวและขอพรจากผูอาวโุสโดยพรอมเพรียงกนั และ
ในวนัเดยีวกนันีค้ณบดคีณะวทิยาศาสตร พรอมดวยคณาจารย บคุลากร และนกัศกึษา ไดเขารวมพธิดีาํหวัอธกิารบดี 
และผูอาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ บริเวณลานสัก ดานหนาศาลาธรรม ซึ่งคณะวิทยาศาสตรไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดขบวนแห เนื่องจากการจัดรูปขบวนที่สวยงาม มีการจัดเครื่องดําหัวที่สมบูรณ และ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
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พิธีมงคลลงเสาเอกอาคารเฉลียว อย ู่วิทยา 
และพิธีทําบุญทกัษิณานุปทานแด่คุณเฉลียว อยู่วิทยา

คณะวิทยาศาสตรร์่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ดา้นแกว้และเซรามิกกบัมหาวิทยาลยัในเยอรมนี

คณะวทิยาศาสตรจดัพธิมีงคลลงเสาเอก “อาคารเฉลียว อยูวิทยา” และพิธีทาํบญุทกัษณิานปุทาน แดคณุเฉลียว 
อยูวิทยา โดยอาคารดังกลาวไดรับความอนุเคราะหดานงบประมาณจากคุณปนัดดา อยูวิทยา ศิษยเกาภาควิชาเคมี 
รหสั 26 ท่ีมกีศุลจิตบรจิาคทนุทรพัยในการกอสรางเพือ่ใชเปนหองปฏบิติัการสําหรับการเรียนการสอนและการวจิยั 
รวมทั้งเพื่อเปนอนุสรณแดคุณเฉลียว อยูวิทยา บิดาของคุณปนัดดา อยูวิทยา ซึ่งไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย 
นพ. อํานาจ อยูสุข รองอธิการบดีฝายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม และรองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานในพิธี โดย
มีผูบริหาร อดีตผูบริหาร อาจารยอาวุโส รวมทั้งคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรรวมพิธี เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

ผูแทนคณะวิทยาศาสตรเดินทางไปรวมลงนามความรวมมือ
ทางวิชาการดานแกวและเซรามิกกับ Freiberg University of 
Mining and Technology ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
ณ สถานเอกอคัรราชทตูไทย กรงุเบอรลนิเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 
2558

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร พรอมดวยรองศาสตราจารย ดร. สุคนธ 
พานิชพันธ และอาจารย ดร. วรพงษ เทียมสอน ในฐานะผูแทน
คณะวทิยาศาสตร รวมลงนามความรวมมอืทางวชิาการ กบั Faculty 

of Mechanical, Processing and Energy Techniques, Freiberg University of Mining and Technology 
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมี Professor Dr.-Ing Heiko Hessenkemper ผูเชี่ยวชาญดานแกวและ
อินาเมลของ Institute of Glass, Construction and Ceramics ซึ่งเปนผูแทนของ Professor Dr.-Ing Alfons 
Ams คณบดี Faculty of Mechanical, Processing and Energy Techniques รวมลงนาม เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2558 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเบอรลิน ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อสรางความ
รวมมือทางวิชาการดานแกวและเซรามิก ระหวาง 2 สถาบัน ดวยการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา โดยการลงนามความรวมมอืทางวชิาการครัง้นีเ้ปนการลงนามเพือ่ขยายความความมอืเปนครัง้ที่ 
3 มีระยะเวลา 5 ป คือระหวางเดือนพฤษภาคม 2558–พฤษภาคม 2563 โดยความรวมมือครั้งที่ 1 เกิดขึ้น
ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2549–พฤศจิกายน 2552 และครั้งที่ 2 เกิดขึ้นระหวางเดือนพฤศจิกายน 2553–
พฤศจิกายน 2556 โดยในชวงระยะเวลาที่ผานทั้ง 2 สถาบันมีไดมีกิจกรรมทางวิชาการรวมกันหลายดาน ทั้งดาน
งานวิจัย ดานการถายทอดความรู และการสรางความรวมมือกับภาคเอกชน



ปที่ 21 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 ขาวสารคณะวิทยาศาสตร มช. 19

พิธีเชิดชูเกียรติและงานเลี�ยงแสดงความยินดีแก่นกัศึกษาชั�นปีที� 4

การนําเสนอผลงานวิชาการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั�นปีที� 4 

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
เปนประธานเปดงานและกลาวใหโอวาทแกนักศึกษา ในพิธีเชิดชูเกียรติและงาน
เลี้ยงแสดงความยินดีแกนักศึกษาชั้นปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2557 เพื่อแสดง
ความยินดีและสรางขวัญกําลังใจใหกับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ประจํา
ปการศึกษา 2557 

ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรแกคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2557 
และการมอบรางวัลการนําเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมของนักศึกษา โดยคณบดีและรองศาสตราจารย
ปรีชา ลามชาง รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาศาสตร นอกจากนี้ผู แทนคณาจารยคณะวิทยาศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยมัลลิกา ถาวรอธิวาสน ยังไดกลาวใหโอวาทแกนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาฯ ชั้น
ปที่ 4 พรอมทั้งผูแทนนักศึกษาฯ ชั้นปที่ 4 ป และนายกสโมสรนักศึกษาฯ ชั้นปที่ 1 ไดกลาวแสดงความ
รูสึก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ลานอะตอม ชั้น 1 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร เปนประธานเปดกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิชาการของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 ประจําป 2557 เพื่อใหนักศึกษาที่

กําลังจะสําเร็จการศึกษาไดนําเสนอผลงานการศึกษาคนควา และแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณทางวิชาการในสาขาวิชาตางๆ ทั้งนี้ได

รับเกียรติจากคุณเมธี ธีรรัตนสถิต จากบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร 

จํากัด (มหาชน) ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับ

การเตรียมความพรอมสูการทํางาน 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ 

หอง SCB 2100 อาคาร 40 ป 

คณะวิทยาศาสตร
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การสมัมนา เรื�อง การปรบัปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอนในศตวรรษที� 21

การสมัมนาการเตรียมความพรอ้มนกัศึกษาสหกิจศึกษา

รองศาสตราจารย ดร. ปยะพงศ เนียมทรัพย รอง

คณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร เปนประธานเปดการ

สัมมนา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการ

จดัการเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 ซึง่ไดรบัเกยีรตจิากรองศาสตราจารยพษิณ ุเจียวคุณ รองผูอํานวยการสาํนัก

พัฒนาคณุภาพการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปนวทิยากรบรรยาย นอกจากนีย้ังมีการอภปิรายแลกเปลี่ยนความ

คดิเหน็เกีย่วกบัแนวทางการปรบัปรงุหลกัสตูรและการบรหิารจดัการหลกัสูตร เพือ่การผลติบณัฑิต มหาบณัฑติ และ

ดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 โดยมีคณาจารยจากทุกภาควิชาเขารวมการสัมมนา เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม 2558 ณ หองสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานเปดโครงการ 

"การเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร" เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ หองสัมมนา ชั้น 

2 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร ซ่ึงจัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาที่สนใจเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษาไดรับทราบ

รายละเอียดและการเตรยีมความพรอมในการเรยีน รวมทัง้เพือ่ใหเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางนกัศกึษา อาจารย 

วิทยากร และผูเกี่ยวของ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตรใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยไดรับเกียรติจากผูแทนสถานประกอบการ และรุนพี่ที่เคยศึกษาในหลักสูตรสหกิจศึกษามารวมพูดคุย แบงปน

ความรู และแลกเปลี่ยนประสบการณกับนองๆ
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ขอแสดงความยินดีกบัศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตรที์�ไดร้บัเกียรติบตัร
และเข็มเชิดชูเกียรติขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2557

คณบดีคณะวิทยาศาสตรร์่วมเสวนา
ในโครงการ “ฮอมนํ�าใจ๋” จากชาวเชียงใหม่สู่เนปาล

คณะวิทยาศาสตรขอแสดงความยนิดกีบัคณุเปรมฤทัย วินยัแพทย ศิษยเกาภาควิชาธรณวิีทยา คณะวทิยาศาสตร 
รหัส 22 ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริหารสัมปทานปโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวง
พลังงาน และผูชวยศาสตราจารย ดร. ปทุมทิพย ปราบพาล ศิษยเกาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร รหัส 27 
ปจจบุนัเปนอาจารยประจาํสาขาวชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
ที่ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2557 เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 
2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยการมอบรางวัลดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรเกียรติคุณของผูที่
ไดรบัการคดัเลอืกเปนขาราชการพลเรอืนดเีดน ซึง่เปนแบบอยางทีด่ใีหขาราชการทกุคนไดตระหนกัถงึเกยีรต ิศกัดิศ์รี 
และหนาทีข่องขาราชการไทย และเสริมสรางภาพลักษณและทศันคตขิองประชาชนทีม่ตีอขาราชการใหเปนไปในทาง
ที่ดีขึ้น

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร และหัวหนาศูนยวิจัยภัยพิบัติ
แผนดนิไหว มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมเสวนาพเิศษ หวัขอ “ถอดบทเรียนวกิฤตแผนดินไหว” ในโครงการ “ฮอมนํา้ใจ” 
จากชาวเชียงใหมสูเนปาล “PRAY for NEPAL” ซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม รวมกับเครือขายองคกรสื่อสารมวลชน โดยมีนายชนะ แพงพิบูลย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปน
ประธานในพิธีเปดงาน และศาสตราจารย ดร. นพ. พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีแผนงานและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมพิธีเปดงาน เพื่อระดมทุนชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหวในเนปาล โดยเงินบริจาค
ทั้งหมดจะสงมอบใหศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม เพื่อมอบใหสภากาชาดสากลนําไปชวยเหลือผูประสบภัยตอไป 
ภายในงานนอกจากจะมีการเสวนาพิเศษโดยผูเชี่ยวชาญจากหลายหนวยงานแลว ยังมีการประมูลของรักคนดัง การ
แสดงมินิคอนเสิรต รวมทั้งการจําหนายเสื้อยืด Pray for Nepal เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ ลานกิจกรรม
หนาโรงภาพยนตรเมเจอรซินีเพล็กซ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม
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อาจารยค์ณะวิทยาศาสตรไ์ดร้บัคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการ
พฒันาความเชี�ยวชาญสําหรบันกัวิจยัรุ่นกลาง 

คณะวิทยาศาสตรขอแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยกานต เลียวหิรัญ อาจารยประจําภาควิชา
ฟสิกสและวัสดุศาสตร ที่ไดรับคัดเลือกใหเปนหนึ่งในตัวแทนนักวิจัย 20 คนของประเทศไทย และยังเปนตัวแทน
อาจารย นกัวจิยัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม เขารวมโครงการพฒันาความเชีย่วชาญสําหรบันกัวจิยัรุนกลาง (Professional 
Development Programme-Mid Career Researchers) ซ่ึงจดัโดยความรวมมอืระหวางสาํนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และหนวยงานบริติชเคานซิล (British Council) ของประเทศไทยและประเทศสหราชอาณาจักร 

โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุนกลางของประเทศไทย หรือนักวิจัยท่ีมีประสบการณ
การวิจัยในชวง 5-10 ป โดยตองเปนนักวิจัยที่เคยไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจาก สกว. และไดดําเนินการปด
โครงการแลวอยางสมบูรณ เพื่อพัฒนาคุณสมบัติเขาสูการเปนนักวิจัยรุนกลางตอไปในอนาคต ซ่ึงจะตองพัฒนา
ทกัษะการบริหารจดัการงานวจิยัทีซ่บัซอนในสภาพแวดลอมทีเ่ปลีย่นแปลง พฒันาการทาํงานรวมกนัระหวางประเทศ 
สรางเครอืขายงานวจัิยนานาชาตอิยางมอือาชพีและมปีระสทิธภิาพ พฒันาแนวคิดสําหรบัการบรหิารจดัการนวตักรรม
และเทคโนโลย ีเพือ่พฒันาประเทศดวยงานวจิยัทีส่ามารถตอยอดไดจรงิและยัง่ยนื ภายใตการจดักจิกรรมตลอดระยะ
เวลาของโครงการ

หลักสูตรการอบรมแบงออกเปน 2 สวน คือ อบรมโดยผูเชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร ณ กรุงเทพฯ เปน
เวลา 3 วัน ระหวางวันที่ 16-18 มีนาคม 2558 และฝกอบรมในประเทศสหราชอาณาจักร เปนเวลา 5 วัน 
ระหวางวันที่ 23-27 มีนาคม 2558 ซึ่งผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยกานต ไดมีบทบาทในการสัมมนา ไดนําเสนอ
และแลกเปลีย่นแนวคดิดานงานวจิยั อกีทัง้ยงัไดเดนิทางไปเยีย่มชมการบรหิารจดัการงานวจิยัจากหนวยงาน องคกร 
และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศสหราชอาณาจักรหลายแหง ไดแก University of East Anglia (UEA), 
Norwich, Cass Business School, City University London, University of Sussex, Brighton, University 
of Kent, Canterbury, Norwich Research Park, Norfolk and Norwich University Hospital, Faculty of 
Medicine & Health Sciences, John Innes Centre และ Institute of Food Research 

นอกจากนี้ยังมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยทางวัสดุศาสตร ในหัวขอ “The Research and Its Impact on 
Thai Society” โดยนําเสนอสวนหนึ่งของงานวิจัยที่ทําใหไดรับรางวัล TRF-CHE Young Scopus Researcher 
Award 2014 ในปทีผ่านมา ซ่ึงเกีย่วกบัการพฒันาโครงสรางวสัดนุาโนบนพืน้ฐานขององคความรูทางวทิยาศาสตร
นาโนในการพฒันาสูเทคโนโลยอีปุกรณทางอเิลก็ทรอนกิส ทีต่นเองมคีวามเชีย่วชาญ ณ University of East Anglia 
(UEA) และหนวยงานบริติชเคานซิล (British Council) อีกดวย
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“โครงการบรูณะซอมแซมอาคารเคม ี1 อาคารเรยีนหลงัแรกของคณะวทิยาศาสตร” 
เปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงอาคารอาคารเกาแกอายุกวา 50 ป ของคณะฯ ที่
มีความสําคัญทั้งในแงประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทั้งยังเปนศูนยรวมของ
หองเรียนและหองปฏิบัติการที่สําคัญของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยมาตั้งแตเริ่มกอตั้ง
มหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2507 ซึ่งอาคารอยูในสภาพคอนขางทรุดโทรมเนื่องจากการใชงานที่ยาวนาน

โครงการบูรณะซอมแซมอาคารเคมี 1 เริ่มตนดําเนินงานมาตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 โดยมี
คุณปนัดดา อยูวิทยา ศิษยเกาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร เปนผูสนับสนุนหลักของโครงการ ทั้ง
การสนับสนุนเงินบริจาคในการซอมแซมและการบริหารจัดการโครงการฯ จนโครงการฯ เสร็จสิ้นเปนที่
เรียบรอยเมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา นอกจากคุณปนัดดา อยูวิทยา แลวยังมีบุคคลสําคัญอีก 3 ทาน ที่
มีสวนสนับสนุนดานการเงินและการดําเนินงานจนเปนผลใหโครงการฯ สําเร็จลุลวงดวยดี ประกอบดวย

1. คุณเฉลิมพล แสวงหิรัญ ศิษยเกาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดเขามาชวยบริหารจัดการ
โครงการฯ ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้น

2. คณุธเนศ จรสัปญญาเลศิ หวัหนาวศิวกรผูควบคมุงาน: บรษิทั แอล ท ีอ ีคอนซลัแตนท จํากดั 
ดาํเนนิการออกแบบโครงสรางทางวศิวกรรมของทางคนพกิารทัง้หมดภายในอาคารโดยไมคิดมูลคาใดๆ ทัง้ส้ิน

3. คุณบูรณะ หิรัญวรานนท อินทีเรียตกแตงภายใน: ABOX Interior Design Workshop 
ดําเนินการออกแบบตกแตงภายในอาคารทั้งหมด รวมทั้งควบคุมงานผูรับเหมาโดยไมคิดมูลคาการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น (เนื่องจากมี
การยกเลิกสัญญาผูออกแบบรายแรก)

นอกจากการเปนผูสนับสนุนหลักในโครงการบูรณะซอมแซมอาคารเคมี 1 แลว คุณปนัดดา อยูวิทยา ยังไดสละทรัพยสวนตัว
เพิ่มเติมเพื่อกอสราง “อาคารเฉลียว อยูวิทยา” ขึ้นทดแทนอาคารเปาแกวเดิมของภาควิชาเคมี เพื่อเปนอนุสรณในการรําลึกถึงคุณ
เฉลียว อยูวิทยา บิดาผูเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต ซึ่งทานไดทําประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมไวเปนอันมาก

สรุปรายละเอียดการบริจาคเงินมีดังตอไปนี้
1. โครงการบูรณะซอมแซมอาคารเคมี 1 ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2556-เมษายน 2558 รวม 1 ป 6 เดือน 

งบประมาณรวม 113,854,178.51 บาท (หนึ่งรอยสิบสามลานแปดแสนหาหมื่นสี่พันหนึ่งรอยเจ็ดสิบแปดบาทหาสิบเอ็ดสตางค)
2. อาคารเฉลียว อยูวิทยา (อยูระหวางดําเนินการ) ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนมีนาคม-ตุลาคม 2558 รวม 8 เดือน 

งบประมาณเฉพาะตัวอาคาร ประมาณ 16,258,228.18 บาท (สิบหกลานสองแสนหาหมื่นแปดพันสองรอยยี่สิบแปดบาทสิบแปด
สตางค) (เปนงบประมาณเฉพาะโครงสรางของอาคารเทานั้น ยังไมรวมงานระบบทั้งหมดและการตกแตงภายใน)

นอกจากนี้คุณปนัดดา อยูวิทยา ยังไดบริจาค
เงินในการติดตั้งลิฟตใหมเพิ่มอีก 1 ตัว ณ อาคาร 
30 ป คณะวิทยาศาสตร มูลคารวม 1,890,000 
บาท (หนึ่งลานแปดแสนเกาหมื่นบาทถวน) รวมทั้ง
การดาํเนนิการโครงการทาสอีาคารเคม ี2 ภาควชิา
เคม ีคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหมอกีดวย พิธีมงคลลงเสาเอก “อาคารเฉลียว อยูวิทยา” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558

ลิฟท ณ อาคาร 30 ป

ทาสีใหม อาคารเคมี 2

อาคารเคมี 1 ภายหลังการปรับปรุงใหม

โครงการบูรณะซอมแซมอาคารเคมี 1 
อาคารเรียนหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร
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ขาวประชาสัมพันธ


