
“งานฉลองครบรอบ 50 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม”

หองวิจัยคณะวิทยาศาสตรคนพบสาหรายยูกลีนอยด 
ชนิดใหมของโลก

คณิตศาสตรในสลากกินแบงรัฐบาล                                                                             
คณิตศาสตรกับอาชญากรรม

• งานฉลองครบรอบ 50 ป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 6 ธ.ค. 57 (15)
• สาระวิชาการ : หองวิจัยคณะวิทยาศาสตรคนพบสาหรายยูกลีนอยดชนิดใหมของโลก (1)
• สาระวิชาการ : คณิตศาสตรในสลากกินแบงรัฐบาล (3)
• สาระวิชาการ : คณิตศาสตรกับอาชญากรรม (6)
• สาระวิชาการ : การจัดการสําหรับปญหาพิเศษนักศึกษาปที่ 4 ที่ทําระหวางภาควิชา : กรณีศึกษา (9)
• สาระวิทยาศาสตร : โพแทสเซียมคลอเรต “ปุยหรือระเบิด” (12) 

ปที่ 21 ฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2558



รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สารคณบดี
เสร็จสิ้นลงอยางสวยงามและย่ิงใหญ สําหรับการจัดงานฉลอง

ครบรอบ 50 ป คณะวิทยาศาสตร เมื่อวันเสารที่ 6 ธันวาคม 2557 

ซึ่งเปนงานใหญที่มีศิษยเกาทุกรุนรหัสเขารวมงานอยางอบอุน โดย

ในชวงเชามีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผูมีคุณูปการ ณ บริเวณ

อาคารเคมี 1 ซึ่งเปนอาคารเรียนหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร และ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ตอดวยพิธีทําบุญ สบืชะตา และพธิแีสดงมุทติาจติ

แดอาจารยและศิษยเกาอาวโุส ณ โถงช้ัน 1 อาคาร 40 ปฯ และในชวงบาย

มีการจัดกิจกรรมของภาควิชาตางๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร ทั้งการ

บรรยายเชิงวิชาการ และกิจกรรมพบปะศิษยเกา สวนในชวงเย็น คณะ

วทิยาศาสตรรวมกบัสมาคมศษิยเกาฯ จดังาน "วทิยาฯ คนืสูเหยา ปกบานเฮา

กั๋นเตอะ” ณ บริเวณลานนํ้าพุ หนาศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผมในนามของคณะวิทยาศาสตร

ขอขอบคุณอดีตผูบริหาร ผูเกษียณ ศิษยเกา และทุกทานที่มารวมงาน และขอบคุณทุกหนวยงานที่ใหการ

สนับสนุน รวมถึงผูจัดงาน และผูเกี่ยวของทุกทานที่ไดทุมเททํางานจนสําเร็จลุลวงเปนอยางดี และสําหรับ

ป 2558 ที่กําลังมาถึงก็จะเปนปที่คณะวิทยาศาสตรมีพรอมกาวสูทศวรรษที่ 6 อยางเต็มภาคภูมิ เพื่อ

สรางสรรคบัณฑิต และผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ มุงสูมาตรฐานระดับสากลตอไป

สาํหรบัขาวสารคณะวทิยาศาสตรฉบบันีม้สีาระวชิาการและสาระวทิยาศาสตรทีน่าสนใจและเปนประโยชน 

รวมทัง้การรายงานกจิกรรมความเคลือ่นไหวตางๆ ใหทกุทานไดตดิตามอกีเชนเคย และทีสํ่าคญัขอแสดงความ

ยินดีกับศาสตราจารย ดร. สุเทพ สวนใต อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ที่ไดรับการคัดเลือกใหรับทุน

สงเสริมกลุมวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจําป พ.ศ. 2557 และผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยกานต เลียว

หริญั อาจารยประจาํภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร ทีไ่ดรบัรางวลั “TRF-CHE Scopus Young Researcher 

Award 2014” สาขา Physical Science จากการคัดเลือกของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักพิมพ Elsevier

สุดทายนี้ขอใหทุกทานประสบแตโชคดี มีความสุขตลอดป 2558 และขอใหติดตามขาวสารคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตลอดไป



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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สาระวชิาการ

โดย หอ้งปฏิบตักิารวจิยัสาหรา่ยประยุกต์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หอ้งวิจยัคณะวิทยาศาสตร์
คน้พบสาหร่ายยกูลีนอยดช์นิดใหม่ของโลก

 นักวิจัยหองปฏิบัติการวิจัยสาหรายประยุกต (Applied Algal Research Laboratory) สาขาวิชา

จุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร คนพบสาหรายยูกลีนอยดชนิดใหมของโลก 5 ชนิด จากงานวิจัย

ในระดับปริญญาเอกของ ดร. กฤษณา ดวงจันทร โดยมีรองศาสตราจารย ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล อาจารยอาวุโส

คณะวิทยาศาสตร และ Professor Dr. Konrad Wołowski จาก Institute of Botany, Polish Academy of 

Science เมือง Krakow ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด เปนอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวม

 สาหรายยกูลนีอยดเปนสาหรายเซลลเดยีวอยูใน 

Division Euglenophyta มีแฟลกเจลลัมหรือหนวด 1 

เสน ใชในการเคลือ่นที ่บางชนดิมเีกราะทีเ่รยีกวา Lorica 

หุมอยู โดยทัว่ไปพบในน้ําเสียหรอืคอนขางเสีย เมือ่เจรญิ

มากๆ จะเหน็ผิวนํา้เปนสเีขยีวออน บางครัง้เหน็เปนสีสม 

หรือนํ้าตาล ขึ้นอยูกับชนิดที่เจริญ ปกติใชเปนดัชนีทาง

ชวีภาพชีว้ดัคณุภาพนํา้ไมดใีนแตละระดบั งานวจิยัครัง้นี้

ไดเก็บตัวอยางนํ้าในแหลงนํ้าที่มีคุณภาพไมดีในเขต

ภาคเหนือตอนบน จํานวน 31 แหลง พบสาหรายยกูลนีอยด 

402 ชนดิ และพบวาเปนชนดิใหมทีย่งัไมเคยพบมากอน 

5 ชนิด คือ Strombomonas starmachii Duangjan 

& Wołowski, Strombomonas chiangmaiensis 

Duangjan, Trachelomonas peerapornpisalii Duangjan 

& Wołowski, Trachelomonas thailandicus Duangjan 

& Wołowski และ Trachelomonas reticulatospinifera 

Duangjan ทั้งนี้งานวิจัยดังกลาวไดรับการตีพิมพใน

วารสารนานาชาติชื่อ Polish Botanical Journal

 สาหรายยูกลีนอยดเปนสาหรายที่นาสนใจใน

แงของการนํามาใชประโยชนในอนาคต โดยมีรายงาน

วาสาหรายหลายชนิดในกลุมน้ีสรางไขมันคอนขางมาก 

ภาพ 1.  นักวิจัยที่คนพบสาหรายยูกลีนอยดชนิดใหมของโลก 5 ชนิด ประกอบดวยรองศาสตราจารย ดร. ยุวดี 

พีรพรพิศาล Professor Dr. Konrad Wołowski และ ดร. กฤษณา ดวงจันทร



ขาวสารคณะวิทยาศาสตร มช. ปที่ 21 เดือนมกราคม-มีนาคม 25582

มีวิตามินบี 12 มีรงควัตถุที่เปนสารตานอนุมูลอิสระอยู

หลายชนดิ หองปฏบิตักิารวิจยัสาหรายประยุกตจงึไดแยก

และเพาะเลีย้งสาหรายกลุมดงักลาวจากแหลงนํา้ธรรมชาติ 

เพือ่นาํไปวจิยัถงึสารสาํคัญตางๆ ซึง่อาจนาํมาใชประโยชน

ไดในอนาคตทัง้ทางดานพลังงาน ยา เคร่ืองสาํอาง และ

อาหารเสริมตางๆ 

ภาพ 2. สาหรายยกูลีนอยดทีค่นพบใหม 5 ชนดิ และแหลงนํา้ทีส่าํรวจ

(1) Strombomonas starmachii Duangjan & Wołowski 

(2) Strombomonas chiangmaiensis Duangjan 

(3)  Trachelomonas peerapornpisalii Duangjan & 

Wołowski 

(4) Trachelomonas thailandicus Duangjan & 

Wołowski 

(5)  Trachelomonas reticulatospinifera Duangjan 

(6)  และ (7) แหลงนํา้ทีพ่บสาหรายยกูลนีอยดเจรญิอยางมาก

มองเหน็ผวินํา้เปนสสีมและสีเขียว (1)–(5) ถายจาก

กลองจลุทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (1.1)-(3.1) 

ถายจากกลองจลุทรรศนเลนสประกอบ (Scale bar = 10 µm)
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สาระวชิาการ

โดย อาจารย ์ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดบั และ น.ส.นวพร นาคหฤทยั

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณิตศาสตรใ์นสลากกินแบ่งรฐับาล 

ความนาจะเปนของเหตุการณ (probability of 

an event) เปนแนวคิดทางคณิตศาสตรอยางหนึ่งซึ่งใช

ในการบงชีโ้อกาสทีเ่หตกุารณดงักลาวจะเกดิขึน้ สาํหรับ

ในกรณศีกึษาเร่ืองสลากกินแบงรฐับาลนี ้หากเรากําหนด

ให 𝐴𝐴𝑖𝑖   เปนเหตุการณหนึ่งเหตุการณ (เชน เหตุการณที่

สลากท่ีเราซื้อถูกรางวัลที่ 1) ความนาจะเปนที่จะเกิด

เหตุการณ 𝐴𝐴𝑖𝑖   จะแทนดวยสัญลักษณ 𝑃𝑃(𝐴𝐴)  สามารถ

หาคาไดจาก

  

𝑃𝑃(𝐴𝐴) =
           จํานวนเหตุการณ 𝐴𝐴𝑖𝑖   

  จํานวนเหตุการณทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได

โดยที่คาความนาจะเปนของเหตุการณใดๆ นั้นจะมีคา

ตั้งแต 0 ถึง 1 ถา 𝑃𝑃(𝐴𝐴)  มีคาเทากับ 0 หมายความ

วาเหตุการณนั้นไมมีทางเกิดขึ้นอยางแนนอน (เชน 𝐴𝐴𝑖𝑖   

เปนเหตุการณที่พระอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันตก) และ 
𝑃𝑃(𝐴𝐴)  มีคาเทากบั 1 หมายความวาเหตกุารณนัน้เกดิข้ึน

อยางแนนอน (เชน 𝐴𝐴𝑖𝑖   เปนเหตุการณที่พระอาทิตยขึ้น

ทางทิศตะวันออก) ในกรณีที่ 𝑃𝑃(𝐴𝐴)  มคีาระหวาง 0 ถงึ 1 

หมายความวาเหตกุารณนัน้ไมแนนอน อาจเกดิขึน้หรอืไม

กไ็ด (เชน 𝐴𝐴𝑖𝑖   เปนเหตกุารณทีฝ่นจะตกภายในเขตจงัหวดั

เชียงใหม ในวนัที ่2 ธันวาคม 2556) ยิง่ความนาจะเปน

มคีาสงูเทาใด โอกาสทีเ่หตกุารณน้ันจะเกดิขึน้กส็งูเทานัน้

สําหรับในกรณีศึกษานี้เราจะกําหนดเหตุการณ

ตางๆ ดังตอไปนี้

•  𝐴𝐴𝑖𝑖   เปนเหตุการณซึ่งหมายเลขของสลากกินแบง

รัฐบาลตรงกบัรางวลัที ่i 𝑖𝑖  โดย i 𝑖𝑖 =1, 2, 3, 4, 5.

• 𝐴𝐴 = 𝐴𝐴1 ∪ 𝐴𝐴2 ∪ 𝐴𝐴3 ∪ 𝐴𝐴4 ∪ 𝐴𝐴5 ∪ 𝐴𝐴1± 
 

 เปนเหตกุารณซึง่หมายเลขของสลากกนิแบง

รัฐบาลตรงกับรางวัลขางเคียงรางวัลที่ 1

• 𝐵𝐵  เปนเหตุการณซึ่งหมายเลขของสลากกินแบง

รัฐบาลตรงกับรางวัลเลขทาย 3 ตัว

• 𝐶𝐶  เปนเหตุการณซึ่งหมายเลขของสลากกินแบง

รัฐบาลตรงกับรางวัลเลขทาย 2 ตัว

ตวัอยางเชน 𝐴𝐴𝑖𝑖  1 เปนเหตกุารณทีส่ลากทีเ่ราซ้ือนัน้

ปฏเิสธไมไดวาทุกวนัที ่1 และ 16 ในแตละเดอืนเปรยีบเสมอืนวนัแหงความหวงัของคนไทยหลายคน เนือ่งจาก

เปนวนัประกาศผลรางวลัสลากกนิแบงรฐับาลประจาํแตละงวด หรอืทีเ่รยีกกนัในภาษาชาวบานวาวนัหวยออกนัน่เอง 

โดยกฎของการรวมลุนผลรางวัลสลากกินแบงรฐับาลอาจสรปุไดคราวๆ ดงัตอไปนี ้สลากแตละใบน้ันจะมตีวัเลขกาํกบั

อยูจํานวน 6 หลัก เริ่มตั้งแตหมายเลข 000000-999999 (รวมทั้งสิ้น 1 ลานหมายเลข) โดยที่สลากแตละใบ

มีราคามาตรฐาน 40 บาท การประกาศหมายเลขสลากที่ถูกรางวัลทําขึ้นทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน การ

เลือกเลขสลากที่ถูกรางวัลนั้นถูกจัดทําโดยสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลโดยใชวิธีการสุมตัวเลขทั้ง 6 หลักเพื่อนํา

มาเปนเลขรางวัล และรางวัลตางๆ มีจํานวนและราคาดังตอไปนี้ รางวลัที ่1 ม ี1 รางวลั รางวลัละ 2,000,000 บาท 

รางวัลขางเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท รางวลัที ่2 ม ี5 รางวลั รางวลัละ 100,000 บาท 

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รางวัล

ที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รางวัลเลขทาย 3 ตัว มี 4 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท 

รางวัลเลขทาย 2 ตัว มี 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ในบทความนี้เรานําความรูทางคณิตศาสตรในเรื่อง

ความนาจะเปนมาวิเคราะหวาในการที่เราซื้อสลากกินแบงรัฐบาล 1 ใบโอกาสที่เราจะถูกรางวัลตางๆ มีมากนอย

เพียงใด
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ถูกรางวัลที่ 1, 𝐴𝐴𝑖𝑖  2 เปนเหตุการณที่สลากที่เราซื้อนั้น

ถกูรางวลัที ่2 เปนตน เราจะสังเกตวาจาํนวนของเหตกุารณ 

𝐴𝐴𝑖𝑖  1 คือ 1 (เนื่องจากรางวัลที่ 1 มีเพียงหนึ่งรางวัล) 

สวนจาํนวนเหตกุารณทัง้หมดคอื 1,000,000 (เนือ่งจาก

จํานวนสลากมีไดทั้งส้ินหนึ่งลานหมายเลข) ดังนั้น 

𝑃𝑃(𝐴𝐴1) =
1

1,000,000  หรือความนาเปนทีจ่ะถูกรางวัล

ที่ 1 มีคาหนึ่งในลาน ดวยหลักการคิดเดียวกัน จะเห็น

วา𝑃𝑃(𝐴𝐴2) =
2

1,000,000 =
1

500,000  สําหรับความ

นาจะเปนทีส่ลากจะถกูเลขทายสองตวัเราจะเห็นวาจาํนวน

ของเหตกุารณ 𝐶𝐶  คอื 10,000 (เนือ่งจากเราสนใจเพยีง

จํานวนสลากท่ีมีเลข 2 หลักสุดทายตรงกับเลขที่ออก

เทานั้นโดยไมสนเลข 4 หลักขางหนา) ดังนั้นแลว 

𝑃𝑃(𝐶𝐶) = 10,000
1,000,000 =

1
100  ซึง่เราสามารถใชหลกั

การน้ีในการหาคาความนาจะเปนของเหตุการณที่เหลือ

ดวย โดยที่ผลลัพธนั้นถูกแสดงในตารางดานลางนี้ 

ตารางที ่1 : ความนาจะเปนในการถกูรางวลัตางๆ จาก

    การซื้อสลากกินแบงรัฐบาลจํานวน 1 ใบ

เหตุการณ
ความนาจะเปนของ

เหตุการณ

ถูกรางวัลที่ 1 1
1,000,000 

ถูกรางวัลขางเคียงรางวัลที่ 1 1
500,000 

ถูกรางวัลที่ 2 1
100,000 

ถูกรางวัลที่ 3 1
100,000 

ถูกรางวัลที่ 4 1
20,000 

ถูกรางวัลที่ 5 1
10,000 

ถูกรางวัลเลขทาย 3 ตัว 1
250 

ถูกรางวัลเลขทาย 2 ตัว 1
100 

ซึ่งอาจสังเกตไดวารางวัลที่เรามีโอกาสถูกมากที่สุดคือ

รางวัลเลขทาย 2 ตัวนั่นเอง 

อยางไรก็ตาม หากเราตองการพิจารณาโอกาส

ถูกรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการซื้อสลากแตละงวด บาง

คนอาจทําโดยการนําเอาความแตจะเปนของเหตุการณ

ทุกเหตุการณในตารางที่ 1 มารวมกัน แตหลักการคิด

นี้ไมใชหลักการที่ถูกตอง เนื่องจากสลาก 1 ใบนั้นอาจ

ถกูรางวลัมากกวาหนึง่รางวลัได (เชน ในงวด 1 กมุภาพนัธ 

2556 หมายเลขรางวัลที่ 1 คือ 565566 ในขณะที่

เลขรางวัลเลขทาย 2 ตัวคือ 66) เพื่อใหการนับจํานวน

สลากไมซํา้ซอนเราจะใชหลกัการเพิม่เขาและตดัออก (the 

inclusion-exclusion principle) แตกอนที่จะกลาวถึง

การคาํนวณนัน้ เราจะกลาวถงึตวัดําเนนิการ (operator) 

ที่สําคัญในทางทฤษฎีเซต (set theory) ที่จะใชในการ

อธบิายเหตกุารณทีป่ระกอบดวยเหตกุารณยอย 2 เหตุการณ

ขึ้นไป 

• อินเตอรเซคชั่น (intersection) ของเซต: 𝑆𝑆1 ∩ 𝑆𝑆2 

หมายถึงเหตุการณซึ่ง 𝑆𝑆1 ∩ 𝑆𝑆2  และ 𝑆𝑆1 ∩ 𝑆𝑆2  เกิดขึ้นทั้งคู เชน 

𝐵𝐵 ∩ 𝐶𝐶   หมายถึงเหตุการณที่สลากกินแบงรัฐบาล 

1 ใบ ถูกทั้งรางวัลเลขทาย 2 ตัวและรางวัลเลข

ทาย 3 ตัว

• ยูเนียน (union) ของเซต: 𝑆𝑆1 ∪ 𝑆𝑆2  หมายถึง

เหตุการณที่ 𝑆𝑆1 ∩ 𝑆𝑆2  หรือ 𝑆𝑆1 ∩ 𝑆𝑆2  เกิดขึ้นอันใดอันหนึ่งรวม

ทัง้ในกรณทีีท่ัง้สองเหตกุารณเกดิขึน้ดวย เชน 𝐵𝐵 ∪ 𝐶𝐶   

หมายถงึเหตุการณท่ีสลากกนิแบงตรงกบัรางวลัเลข

ทาย 3 ตัว หรือ 2 ตัว (รวมกรณีถูกทั้งสองรางวัล

พรอมกันดวย) 

นอกจากนี้ กําหนดให
𝐴𝐴 = 𝐴𝐴1 ∪ 𝐴𝐴2 ∪ 𝐴𝐴3 ∪ 𝐴𝐴4 ∪ 𝐴𝐴5 ∪ 𝐴𝐴1± 
 

 แลว 𝐴𝐴𝑖𝑖   

คอืเหตกุารณทีส่ลากถกูรางวลัใดรางวลัหนึง่ระหวางรางวลั

ที่ 1 ถึง 5 และรางวัลขางเคียงรางวัลที่ 1 ซึ่งในการ

หา 𝑃𝑃(𝐴𝐴)  เนื่องจากหมายเลขในการหาคารางวัลตางๆ

เหลานีไ้มสามารถซํา้กนัไดและจาํนวนหมายเลขทีถ่กูรางวัล

เหลานี้มีทั้งสิ้น 167 หมายเลข จะไดวา 

P(A)  =  167
1,000,000 

สําหรับการหาความนาจะเปนที่เราจะถูกรางวัล

ใดๆ ซึ่งเขียนแทนดวยสัญลักษณ  𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵 ∪ 𝐶𝐶)  โดย

หลักการเพิ่มเขาและตัดออกแลว เราสามารถหาคาของ
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ความนาจะเปนนี้ไดจากสูตร

𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵 ∪ 𝐶𝐶) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) + 𝑃𝑃(𝐵𝐵) + 𝑃𝑃(𝐶𝐶)− 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐶𝐶)− 𝑃𝑃(𝐵𝐵 ∩ 𝐶𝐶)− 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) + 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵 ∩ 𝐶𝐶) 
 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵 ∪ 𝐶𝐶) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) + 𝑃𝑃(𝐵𝐵) + 𝑃𝑃(𝐶𝐶)− 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐶𝐶)− 𝑃𝑃(𝐵𝐵 ∩ 𝐶𝐶)− 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) + 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵 ∩ 𝐶𝐶) 

 

 

𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵 ∪ 𝐶𝐶) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) + 𝑃𝑃(𝐵𝐵) + 𝑃𝑃(𝐶𝐶)− 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐶𝐶)− 𝑃𝑃(𝐵𝐵 ∩ 𝐶𝐶)− 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) + 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵 ∩ 𝐶𝐶) 
 

ในการหาความนาจะเปนสาํหรบัอนิเตอรเซคชนัของ

เหตุการณนั้น เนื่องจากเหตุการณ 𝐴𝐴𝑖𝑖  , 𝐵𝐵 และ 𝐶𝐶  นั้น

เปนอสิระกนั (เนือ่งจากการเลอืกเลขรางวลัทีถ่กูทาํโดย

การสุม ในการสุมแตละครัง้ไมไดเกีย่วของกนั) เราสามารถ

ใชคณุสมบตัขิองความนาจะเปนของเหตกุารณอสิระไดวา 

 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴)𝑃𝑃(𝐵𝐵)  เชนเดยีวกนักบัในกรณี

อ่ืนๆ รวมไปถงึ 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵 ∪ 𝐶𝐶) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) + 𝑃𝑃(𝐵𝐵) + 𝑃𝑃(𝐶𝐶)− 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐶𝐶)− 𝑃𝑃(𝐵𝐵 ∩ 𝐶𝐶)− 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) + 𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵 ∩ 𝐶𝐶) 
 

 ดวย เนือ่งจากเรา

สามารถหาคา 𝑃𝑃(𝐴𝐴),𝑃𝑃(𝐵𝐵)  และ 𝑃𝑃(𝐶𝐶)  ได เราจงึ

สามารถคาํนวณไดวา

𝑃𝑃(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵 ∪ 𝐶𝐶) = 0.013765 
 ซึ่งมีคาประมาณ 1/72 หรือหมายความวาใน

การซื้อสลากรางวัล 72 ครั้งแลว โดยเฉลี่ยเราจะถูก

รางวัลเพียง 1 ครั้ง หรือหากเปรียบเทียบแลวในกรณี

ทีเ่ราซือ้สลากทกุงวดครัง้ละ 1 ใบตดิตอกนั ตองใชเวลา 

3 ปถึงจะถูกรางวัลเลยทีเดียว นอกจากนี้แลวหากเรา

ตองการวิเคราะหจํานวนครั้งในการถูกรางวัลในการซ้ือ

สลากกินแบงรัฐบาล เราสามารถแทนจํานวนครั้งของ

การถกูรางวลัดวยตวัแปรสุมทวภิาค (binomial random 

variables) โดยใชพารามิเตอร p=0.013765 เชน หาก

เราซ้ือสลากทุกงวดภายในหนึง่ป (ใชพารามเิตอร n=24) 

เราสามารถแสดงคาความนาจะเปนของเหตุการณตางๆ

ไดดังตอไปนี้

ตารางที่ 2 : ความนาจะเปนของจํานวนครั้งในการถูก

     รางวัลในกรณีที่ซื้อสลากทุกงวดใน 1 ป

เหตุการณ ความนาจะเปนของเหตกุารณ

ถูกรางวัล 0 ครั้งใน 1 ป 0.7170

ถูกรางวัล 1 ครั้งใน 1 ป 0.2402 

ถูกรางวัล 2 ครั้งใน 1 ป 0.0386 

ถกูรางวัล 3 ครัง้ขึน้ไปใน 1 ป 0.0042

สังเกตไดวาโอกาสท่ีจะไมถูกรางวัลในแตละปน้ันมีคา

สงูมาก ในขณะทีโ่อกาสทีจ่ะถูกรางวลัในแตละปมากกวา 

2 ครั้ง มีคานอยมาก 

นอกจากการศกึษาถึงโอกาสในการถูกรางวัลของ

สลากแลว เรายังสามารถใชหลักการทางดานความนา

จะเปนในการหาคาคาดหวัง (expectation) ของเงิน

รางวัลซึ่งใชในการบอกวาโดยเฉล่ียแลวในการซื้อสลาก 

1 ใบเราจะไดเงินกลับคืนมาเทาใด โดยจากการคํานวณ

พบวาคาคาดหวังของสลาก 1 ใบ (ราคา 40 บาท) คือ 

22.96 บาท ซึ่งหมายความวาในการจายเงิน 40 บาท

ซื้อสลาก 1 ใบแลวโดยเฉลี่ยเราจะไดเงินกลับมาเพียง 

22.96 บาทเทานั้น ซึ่งอาจเปนการลงทุนที่ไมคุมคาเทา

ที่ควรเมื่อเทียบกับการฝากเงินกับธนาคารหรือการซ้ือ

สลากออมสิน เปนตน

อยางไรกต็าม ขอใหผูอานบทความนีพ้งึตระหนกั

ไววาคาทีไ่ดจากการคํานวณในบทความนีน้ัน้เปนไปตาม

สมมตฐิานทีว่าเลขรางวลัตางๆ นัน้ถกูสุมขึน้มาดวยความ

นาจะเปนที่เทาๆ กัน ดังนั้นแลวหากสมมติฐานนี้ไมเปน

จริง ผลที่ไดในบทความนี้จะไมถูกตองเชนกัน
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สาระวชิาการ

โดย อาจารย ์ดร. เป็นหญงิ โรจนกุล 

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณิตศาสตรก์บัอาชญากรรม

เมื่อถามวา “คุณคิดอยางไรกับคณิตศาสตร” คําตอบแรกที่ผุดขึ้นมาในความคิดของแตละคนก็คงไมพน 
“คณิตศาสตรนาเบื่อ” “คณิตศาสตรมีแบบแผนมากไป” “คณิตศาสตรไมเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน” หรือแมกระทั่ง 
“คณิตศาสตรนากลัว” แตจะมีสักกี่คนที่จะตอบวา “ใชตอสูกับอาชญากรรม” 

จากความคิดของคนสวนใหญคณติศาสตรกบัการตอสูกบัอาชญากรรมชางหางไกลกนัเหลอืเกนิ จะใกลเคียงกนั
ก็เพียงแคความยุงเหยิง สับสน และนากลัว แตในความเปนจริงแลว หลากหลายเทคนิควิธีที่ตํารวจนํามาใชในการ
สืบสวนสอบสวนคดีและการปองกันเหตุราย ตางก็มีคณิตศาสตรเปนพื้นฐาน ตั้งแตการตัดสินคดีความอุบัติเหตุบน
ทองถนน ไปจนถึงการวางแผนจัดกองกําลังปองกันเหตุราย

ตวัอยางเชนเมือ่ไมนานมานี ้เจาหนาทีต่าํรวจนครลอสแอนเจลิสไดทาํงานรวมกับนกัคณติศาสตรจากมหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนีย วิทยาเขตลอสแอนเจลิส (ยูซีแอลเอ) รวบรวมสถิติและประเมินรูปแบบการกออาชญากรรมในพื้นที่ใน
ชวง 10 ปที่ผานมา เพื่อพยากรณการกอเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถพยากรณระบุเขตพื้นที่อันตรายได
ถูกตองถึง 80% ชวยใหเจาหนาที่ตํารวจเลือกบริเวณลาดตระเวนไดถูกจุด และทํางานปราบปรามไดสะดวกยิ่งขึ้น 
สงผลใหอัตราการกออาชญากรรมลดลงจนสังเกตได

โดยทั่วไปเมื่อเกิดเหตุราย ตํารวจตองการรูใหไดวาเกิดอะไรขึ้นจากหลักฐานที่หลงเหลือในสถานที่เกิดเหตุ 
เจาหนาทีต่าํรวจจาํเปนตองมองหาและสรปุขอเทจ็จรงิจากขอมลูทีมี่อยู นอกจากนีย้งัตองเกบ็รกัษาขอมลูหลกัเหลานัน้
ทั้งในรูปวัตถุและในรูปอิเล็กทรอนิกสใหปลอดภัย

แลวคณิตศาสตรเขามาเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้อยางไร หลังจากไดขอมูลมาอยูในมือ ขอมูลนั้นสามารถจัดเก็บ
ใหงายตอการคนหาดวยเวฟเล็ท ความนาจะเปน และสถิติ เราสามารถใชจํานวนเฉพาะและวิทยาการเขารหัสลับใน
การเก็บรักษาและสงตอขอมูลอยางปลอดภัย แตกอนที่จะไดขอมูลเหลานั้นมาตองประมวลผลจากหลักฐานที่มีกอน 
ในทีน่ีผู้เขียนจะกลาวถงึกระบวนการประมวลผลใหไดขอมูลเพิม่เติมจากหลกัฐานทีม่โีดยใชคณติศาสตร จะยกตัวอยาง
อยูสองเหตุการณ

       ขับเร็วไปไหมพี่
 เริ่มจากตัวอยางที่เห็นไดบอยๆ ในชีวิตประจําวัน อุบัติเหตุ
ทางรถยนต สมมติวาตํารวจพบรถสองคันชนกนัคูกรณท้ัีงสองฝาย
ไมอยูในสภาพที่ใหปากคําได และไมมีผูใดเห็นเหตุการณหลักฐาน
ที่มีเพียงรองรอยความเสียหายบนรถและรอยไถลของยางบนพื้น
ถนน ตํารวจอยากจะรูวารถคันหลังขับเร็วเกินกําหนดหรือไม 
 เชนเดียวกับในละครทีวี รองรอยยางบนพ้ืนสามารถชวยใน
การจาํลองเหตกุารณทีเ่กิดข้ึน รอยเหลาน้ันข้ึนอยูกบัความเร็วของ
รถยนต แรงเบรก แรงเสียดทานระหวางยางกับพื้นถนน และแรง
ปะทะจากรถคันอื่น
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ในเชงิคณติศาสตร เราสามารถสรางแบบจาํลองของเหตกุารณโดยใหความยาวของรอยไถลเปน 𝑠𝑠 = 𝑣𝑣2
2𝜇𝜇𝜇𝜇 

 

 ความเรว็
ของรถเปน 𝑠𝑠 = 𝑣𝑣2

2𝜇𝜇𝜇𝜇 
 

 ความเรงของรถเปน 
𝑠𝑠 = 𝑣𝑣2

2𝜇𝜇𝜇𝜇 
 

 และคาสมัประสิทธิค์วามเสยีดทานของผาเบรกเปน 
𝑠𝑠 = 𝑣𝑣2

2𝜇𝜇𝜇𝜇 
 

 ความสมัพนัธระหวาง
ความเร็วของรถและรอยยางบนพี้นเปนดังนี้

𝑠𝑠 = 𝑣𝑣2
2𝜇𝜇𝜇𝜇 

 
เมื่อเราจัดรูปแบบสมการใหมเราก็จะคํานวณหาความเร็วของรถไดงายๆ จาก 

𝑣𝑣 = √2𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 

แตถาจะใหสมการขางตนนี้ใชการไดจริง เราตองรูคาประมาณของ µ (คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของ
ผาเบรก) ซะกอน

จับใหไดไลใหทัน
ที่มุมหนึ่งของเมือง คนรายปลนรานทองแลวกระโดดขึ้นรถขับหนีไป โชคดีวาเจาของรานทองวิ่งตามออกมา

ถายรูปปายทะเบียนรถเอาไวได แตขาวรายคือ...รูปถายที่ไดมันเบลอ

 

รูปที่แทจริง (ภาพสมมติ) รูปที่ถายได

ไมตองตกใจไป คณิตศาสตรชวยคุณได เราสามารถหารูปแบบของการเบลอแลวกําจัดออกไปจากรูปเพื่อให
ไดรูปที่ชัดเจนขึ้น ชวยใหตํารวจสามารถระบุปายทะเบียนของคนรายไดในที่สุด กระบวนการเบลอของรูปสามารถ
จําลองไดดังนี้รูปที่แทจริงไดถูกกระทบโดยฟงกชันการเบลอ g ทําใหภาพถายที่ไดนั้นเบลอ 

ในเชิงคณิตศาสตร์ เราสามารถสร้างแบบจ าลองของเห็นการโดยให้ความยาวของรอยไถลเป็น 𝑠𝑠 ความเร็วของรถเป็น 𝑣𝑣
ความเร่งของรถเป็น 𝑎𝑎 และค่าสมัประสิทธ์ิความเสียดทานของผ้าเบรกเป็น 𝜇𝜇 ความสมัพนัธ์ระหว่างความเร็วของรถและรอย
ยางบนพีน้เป็นดงันี ้

𝑠𝑠 = 𝑣𝑣2
2𝜇𝜇𝑎𝑎 

เม่ือเราจดัรูปแบบสมการใหมเ่ราก็จะค านวณหาความเร็วของรถได้ง่ายๆจาก  𝑣𝑣 = √2𝜇𝜇𝑎𝑎𝑠𝑠 
 
แตถ้่าจะให้สมการข้างต้นนีใ้ช้การได้จริง เราต้องรู้คา่ประมาณของ 𝜇𝜇 (คา่สมัประสิทธ์ิความเสียดทานของผ้าเบรก) ซะก่อน 
 
จับให้ได้ไล่ให้ทัน 

ท่ีมมุหนึ่งของเมือง คนร้ายปล้นร้านทองแล้วกระโดดขึน้รถมอเตอร์ไซค์ขบัหนีไป โชคดีว่าเจ้าของร้านทองว่ิงตามออกมาถ่ายรูป
ปา้ยทะเบียนรถเอาไว้ได้ แตข่า่วร้ายคือ...รูปถ่ายท่ีได้มนัเบลอ 

  

รูปท่ีแท้จริง(ภาพสมมต)ิ รูปท่ีถ่ายได้ 

ไม่ต้องตกใจไป คณิตศาสตร์ช่วยคุณได้ เราสามารถหารูปแบบของการเบลอแล้วก าจดัออกไปจากรูปเพ่ือให้ได้รูปท่ีชดัเจนขึน้
ช่วยให้ต ารวจสามารถระบปุา้ยทะเบียนของคนร้ายได้ในท่ีสดุ กระบวนการเบลอของรูปสามารถจ าลองได้ดงันีรู้ปท่ีแท้จริงได้ถูก
กระทบโดยฟังก์ชนัการเบลอ 𝑔𝑔 ท าให้ภาพถ่ายท่ีได้นัน้เบลอ   

 

รูปที่แท้จริง

f

ฟังก์ชนัการเบลอ g

รูปภาพที่เบลอ

h
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สูตรที่อธิบายกระบวนการเบลอของภาพอยางคราวๆ หนาตาจะเปนเชนนี้

ℎ(𝑥𝑥) = ∫𝑓𝑓(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)𝑔𝑔(𝑦𝑦)𝑑𝑑2𝑦𝑦 
 

ในที่นี้ ตัวแปร ℎ(𝑥𝑥) = ∫𝑓𝑓(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)𝑔𝑔(𝑦𝑦)𝑑𝑑2𝑦𝑦 
 

 แทนพิกเซลตางๆ ในรูป ซึ่งแตละพิกเซลมีคาของตัวเองซึ่งเปนคาที่แทนสีและความสวาง
ของพิกเซลนั้นๆ ฟงกชัน ℎ(𝑥𝑥) = ∫𝑓𝑓(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)𝑔𝑔(𝑦𝑦)𝑑𝑑2𝑦𝑦 

 

ℎ(𝑥𝑥) = ∫𝑓𝑓(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)𝑔𝑔(𝑦𝑦)𝑑𝑑2𝑦𝑦 
 

 แทนคาของพิกเซล ℎ(𝑥𝑥) = ∫𝑓𝑓(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)𝑔𝑔(𝑦𝑦)𝑑𝑑2𝑦𝑦 
 

 กอนที่จะถูกทําใหเบลอ และ ℎ(𝑥𝑥) = ∫𝑓𝑓(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)𝑔𝑔(𝑦𝑦)𝑑𝑑2𝑦𝑦 
 

ℎ(𝑥𝑥) = ∫𝑓𝑓(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)𝑔𝑔(𝑦𝑦)𝑑𝑑2𝑦𝑦 
 

 แทนคาของพิกเซล ℎ(𝑥𝑥) = ∫𝑓𝑓(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)𝑔𝑔(𝑦𝑦)𝑑𝑑2𝑦𝑦 
 

 
หลงัจากทีถ่กูทําใหเบลอแลว ดังน้ันเราสามารถคํานวณหาภาพของรูปภาพทีแ่ทจริงไดจากภาพทีเ่บลอ ถาเราสามารถ
ประมาณฟงกชันการเบลอ ℎ(𝑥𝑥) = ∫𝑓𝑓(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)𝑔𝑔(𝑦𝑦)𝑑𝑑2𝑦𝑦 

 

 ไดถูกตอง

รูปที่คณิตศาสตรแกให

กระบวนการทีก่ลาวมานี ้ไมเพยีงนาํไปใชไดกบัตวัอยางขางตน แตยังสามารถนาํไปใชกบัรปูเบลอๆ  จากกลอง
วงจรปด และลายนิ้วมือที่ไมชัดเจนในที่เกิดเหตุอีกดวย เทคนิคตางๆ ที่ตํารวจในหนังในละครใช ไมไดเหนือความ
เปนจริงอีกตอไป อาวุธลับของตํารวจทั้งในและนอกจอก็คือ คณิตศาสตร
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สาระวชิาการ

โดย อาจารยส์าธิต ปิยนลินมาศ 

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การจดัการสําหรบัปัญหาพิเศษนกัศึกษาปีที� 4 
ที�ทําระหว่างภาควิชา : กรณีศึกษา

Management for special problems of 4th year students between the 
departments : Case studies

การทําปญหาพิเศษของนักศึกษาชั้นปที่ 4 เปนผลงานสําคัญจากการเรียนรูแบบ PBL (problem-based 
learning) ที่มีนักศึกษาที่มีความรูจากการเรียนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาจนถึงชั้นปที่ 4 เปนผูทําการทดลองหลัก
รวมกับอาจารยที่ปรึกษาของวิชาเอกที่สังกัด และใชทรัพยากรที่มีของคณะวิทยาศาสตร เชน เครื่องมือ สารเคมี 
ฐานขอมลู และเครอืขายความรูทีเ่กีย่วของ แตการทาํปญหาพิเศษระหวางภาควชิาภายในคณะวทิยาศาสตรสามารถ
ทําใหผลงานวิชาการนี้มีคุณคามากขึ้น จึงควรมีกฎเกณฑใหมที่จะนํามาใช และการจัดการที่ทําใหระบบงานปญหา
พิเศษมีศักยภาพมากขึ้น 

สําหรับนักศึกษาชัน้ปที ่4 คณะวทิยาศาสตร กอน
สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตองผาน
การทําปญหาพิเศษ ซึ่งเปนผลงานทางวิชาการช้ินหนึ่ง
ที่มีความสําคัญของหลักสูตร วท.บ. ที่ทําใหนักศึกษาได
พัฒนาความคิดในการแกไขปญหาจากความรูที่เรียนมา
รวมกับทักษะเฉพาะของสาขาวิชาเอก และประกอบกับ
ความรูทางวิทยาศาสตรจากการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในโรงเรียน ที่มีอาจารยที่ปรึกษาชวยแนะนํา
และแกปญหาเปนระยะๆ ซึง่ผลลัพธท่ีไดนาํไปประกอบการ
สมัครงาน ตอยอดงานในองคกร ใชสมคัรเรียนตอระดับสงู 
โดยหวัขอของปญหาพเิศษไดมาจากความสนใจของอาจารย
ที่ปรึกษาหลัก แตในความคิดของผูเขียน ที่มาของเรื่อง
ปญหาพิเศษอาจมาจากงานทีน่กัศกึษาเคยไปฝกงานเมอื
อยูชั้นปที่ 3 แลวไดพบผูประกอบการโรงงาน หรือจาก
เพื่อนวงวิชาการเดียวกัน และสาขาใกลเคียงที่ทําวิจัย
รวมกนั รวมกบับรบิทของปญหาทีเ่กดิในประเทศไทยใน
ขณะนัน้ ทีส่ามารถคนหาไดจากฐานขอมลูวชิาการตางๆ 
เชน Scirus, LinkedIn, Author Mapper หรอืจากหวัขอ
ในการประชุมในเวทีนานาชาติ (www.conferencealert.
com) และ GlobalEvent (http://www.globaleventslist.
elsevier.com/) เปนตน 

สวนการกําหนดขอบเขตของปญหาพเิศษ (scope) 
ระยะเวลา งบประมาณทีใ่ช และเคร่ืองมือทีเ่ก่ียวของ กม็ี

ลักษณะที่แตกตางกันไปในแตละสาขาวิชาของภาควิชา
ในคณะวิทยาศาสตร เชน ใชเครื่องมือ SEM, XPS, 
PIXES, AFM และ NMR เปนตน สําหรับงานปญหา
พิเศษของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ผานมาของผูเขียน ได
รวมงานวจัิยกบัเพือ่นอาจารยทัง้ภาควชิาเคม ีฟสกิสและ
วัสดุศาสตร และชีววิทยา ดังที่ยกตัวอยางในตารางที่ 1 
ซึ่งทําใหนักศึกษาที่ทําปญหาพิเศษเกิดความศรัทธาใน
ความรูที่เรียนวามีคุณคาเกินกวาท่ีจะเปนแคเพียงผล
สอบที่ได สวนงานที่ไดก็ยังใชบันทึกลง JA/TOR ของ
อาจารยที่ปรึกษา แบบ กพอ. 03 ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตางๆ และยังไดเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ
ในการประชมุนานาชาต ิใชเปนตัวอยางในบทเรยีนได ซึง่
ทําใหเกิดเครือขายความรูของเคมีและเคมีอุตสาหกรรม 
และภาควิชาตางๆ อยางเขมแข็งไดดังรูปที่ 1 

จากประสบการณที่อาจารยคณะวิทยาศาสตรได
ศึกษาวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ จะพบวาแรง
จงูใจของอาจารยเปนกญุแจสาํคญั นอกจากนีค้วามตัง้ใจ 
มุงมั่น และความรูที่นักศึกษามีก็เปนปจจัยสําคัญในการ
ตัดสินใจทําปญหาพิเศษ โดยพิจารณารวมกับความคิด
ริเริ่มสรางสรรคระหวางนักศึกษาและอาจารย ที่คิด
หวัขอแตกตางไปจากเดมิ [2] สาํหรบัขอมลูของงานวจิยั
ที่ทําไปแลวอาจนํามาเปลี่ยนแปลงวิธีการไดจากการคน 
Literature review เชน เปลี่ยนวิธีการ เปลี่ยนเครื่องมือ
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วิเคราะห ซอม/สรางเครื่องมือที่มีอยูเดิม ใชสารเคมี
ทองถิ่นที่มีราคาถูก บางครั้งอาจมี MOU ระหวาง
มหาวิทยาลัย หรือขอความอนุเคราะหจากหนวยงาน
เอกชน เชน ขอตัวอยางจากโรงงาน (in kind) ฯลฯ 
นอกจากนี้ควรสืบคนจากฐานขอมูลในแหลงตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน Web of Sci, Agricola, SciFinder, 
Emerald และ PubMed เปนตน หรือโปรแกรมที่ใช
จัดการกับขอมูลของบทความ เชน CiteULike (http://
www.citeulike.org/), Zotero, Mendeley, SciPlore 
(www.sciplore.org) โปรแกรมที่ใชวาดกราฟและตาราง 
เชน SigmaPlot, Origin, Photoshop การวิเคราะห
ขอมูลเชน SPSS, MiniTab, Excel ฯลฯ

การสงเสรมิใหมกีารทาํปญหาพเิศษรวมกนัระหวาง

อาจารยในภาควิชาตางๆ สามารถทําไดหลายวิธี อาทิ 
การเขารวมประชมุวชิาการ และการสัมมนารวมระหวาง
ภาควิชา คณะ การเขาฟงบรรยายพิเศษ พบปะเพื่อนใน
สาขาวิชาเดียวกัน ไปเยี่ยมเยือนนักศึกษาฝกงาน คอย
ตดิตามนวตักรรมใหมของโลกแลวเขยีนอเีมลไปสอบถาม
จากผูแตงบทความโดยตรง เชน RSSFeed, LinkIn, 
Research Gate, สงผลงานนักศึกษาเขาประกวดเมื่อ
มีโอกาส เขียนบทความลงในวารสารภาษาไทย เชน 
Engineering Today [5] และวารสารภาษาองักฤษทีเ่ลอืก
ไดจาก JCR ที่มีฐานขอมูลคนควาได เชน ChemPrep, 
Reaction Citation, Chemicus เพื่อคนควาจากสํานัก
พิมพ Taylor–Francis, SpringerLink, Wiley, IEEE, 
SciFinder ฯลฯ ในการคนควรใชคําสําคัญ (keywords) 

รูปที่ 1 แผนที่ความคิดของความรูในสาขาวิชาตางๆ [1]

ตารางที่ 1 งานปญหาพิเศษของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ระหวางภาควิชาที่เคยทํา

1. เคมี 1.1 การสังเคราะหสารประกอบเทอรโมอิเล็กทริค Bi-Te-Se
1.2 การสังเคราะหสารประกอบเทอรโมอิเล็กทริค Sn-Te-Se ดวยวิธี Microwave [3]
1.3 การสังเคราะหอนุภาคนาโน TiO

2
 แบบ sol-gel

1.4 การศึกษาการทําใหบริสุทธิ์และหาคุณลักษณะของ L-lactide

2. ชีววิทยา 2.1 ผลยับยั้งของปฏิกิริยาเคมีที่ใชแสงเปนตัวเรงของไทเทเนียมไดออกไซดรวมกับโอโซนตอการ
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริกขี้หนูหลังการเก็บเกี่ยว [4]

2.2 การพัฒนาเครื่องผลิตนํ้าอิเล็กโทรไลตเพื่อการลางผักและผลไม
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ทีเ่กีย่วของจะไดขอมลูทีจ่าํเปนมากกวาและมคีวามเหมาะสม
ดวยหรือใช Advanced Search 

ผลลพัธของปญหาพเิศษท่ีไดน้ันไดตรงตามท่ีตองการ
หรอืไดผลตรงกนัขาม (negative results) กน็าํมาวจิารณ
และวิเคราะหสาเหตุตอไป วิธีการน้ีจะทําใหนักศึกษามี
ความคดิและมพีฒันาการในการแกปญหาอยางมรีะบบได 
และจะกลายเปนบณัฑติทีมี่คณุภาพ สรางชือ่เสยีงใหคณะ
วิทยาศาสตรได สวนอาจารยก็ไดทักษะการวิจัย เพิ่ม
ทกัษะการเขยีนบทความวชิาการ Short Communication 
และ Technical Note เปนการประชาสัมพันธงานวิจัยที่
ทํา สงผลใหไดรบัเชญิเปนวทิยากรบรรยายเรือ่งทีท่าํวิจยั 
[6] สวนอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็สามารถหาแนวทางแกไข 
เชน แนะนําใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติมในรายงานได 
หรือลองเปล่ียนวิธีการทดลองและการวิเคราะหผลการ
ทดลอง กระตุนนักศึกษาเปนระยะระหวางการทดลอง หาก
นกัศกึษาไมกลาทดลอง ใหแกไขโดยสาธิตการทดลองให
นักศกึษาดูกอนสักครัง้ และเนือ่งจากงานวจิยัมกัใชภาษา
อังกฤษ นกัศกึษาอาจอานและตคีวามหมายบทความวิจยั
ไดชาหรือติดขัดเรื่องไวยากรณ ในกรณีที่ตองไปทําวิจัย
รวมกบัหองวจิยัทีเ่ก่ียวของ อาจารยควรประสานงานกบั
ผูที่เกี่ยวของกอนเพื่อใหนักศึกษาคุนเคยและปฏิบัติงาน
ไดสะดวก และจัดเก็บผลการทดลองไวเพื่อพัฒนาตอไป 
ผลงานปญหาพิเศษที่ไดยังมีคุณคาตอคณะวิทยาศาสตร
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม เชน แกไขปญหาการนําเขา
เทคโนโลยีตางประเทศที่มีราคาแพง สรางองคความรูที่
มั่นคง และเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานได

ทายทีส่ดุนีผู้เขยีนมคีวามคดิวาการทาํปญหาพเิศษ
ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ระหวางภาควิชาภายในคณะ
วทิยาศาสตร ควรมกีารสนบัสนนุ เพราะทาํใหนกัศกึษามี
คณุภาพตามหลกัสตูร และเปนการพฒันาทกัษะการเรยีน
รูในศตวรรษที ่21 นอกจากนีอ้าจารยทีป่รกึษายงัไดเพิม่
ทักษะการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ (research 
article) ในวารสารตางประเทศที่มีฐานขอมูลอางอิง
ได อีกท้ังคณะวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ก็ยังสามารถสรางประโยชนใหแกสังคมและประเทศไทย
ตามพนัธกจิและวสิยัทศันทีต่ัง้ไว เปนความรูเชงิประจกัษ 
(visible knowledge) แมจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นบางตาม
ระบบเอกสาร ขั้นตอนที่เปนอยูเดิม แตก็สามารถแกไข
ไดและนํามุมมองของปญหามาปรับใชพัฒนาระบบการ

จัดการงานวิจัย การจัดสรรงบประมาณใหทันกับการ
เปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วของพลวัตโลกและเทคโนโลย ีทาํให
เกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนของงานวิจัยและบทความ
วชิาการจากฐานความรู และพฒันาทรพัยากรบคุคลทาง
วิทยาศาสตรที่มีความสําคัญยิ่งได 
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 สาระวทิยาศาสตร์

â¾á·Êà«ÕÂÁ¤ÅÍàÃµ “»Ø‰ÂËÃ×ÍÃÐàºÔ´” 
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.....สารเรงลําไยระเบิดที่ดอยเตา บานพังนับสิบหลัง-ตาย 2 เจ็บระนาว
สนั่น! ดอยเตา สารเรงลําไยระเบิด ทําบาน 10  กวาหลังพังยับ
สารเรงดอกลําไยระเบิด อนิจจา..คอกผุลอมวัวไมได…….

 พาดหัวขาวเหลาน้ีคงคุนหูคุนตาทานผูอาน
เปนอยางด ีเพราะเมือ่ชวงตนเดอืนพฤศจกิายนทีผ่าน
มา มีขาวใหญ ขาวครึกโครมทั้งบนจอทีวี ในหนา
หนงัสอืพมิพ และบนโลกออนไลน ทีท่าํใหคนไทยรูสกึ
สลดใจไมนอย เนื่องจากเกิดเหตุระเบิดขึ้นในบริเวณ
บานเลขที่ 34 หมู 2 ตําบลดอยเตา อําเภอดอยเตา 
จังหวัดเชียงใหม เหตุการณครั้งนั้นทําใหบานพังเสีย
หายเกือบทั้งหลัง รวมทั้งบานเรือนในบริเวณใกล
เคียงไดรับความเสียหายจํานวนมาก และที่สําคัญคือ
ในบริเวณบานที่เกิดเหตุพบศพผูเสียชีวิต 2 ราย คือ
นางพยอม นันตะ อายุ 45 ป เจาของบาน และ
นางสายใจ มาใจ นองสะใภ โดยพบชิน้สวนของรางกาย

ฉกีขาดกระเดน็ไปคนละทาง นอกจากน้ียังมีชาวบานทีอ่ยูบรเิวณใกลเคยีงไดรบับาดเจบ็อกีราว 7 ราย โดยสาเหตขุอง
โศกนาฏกรรมทีน่าสลดใจครัง้นีเ้กดิจากการระเบดิของสารโพแทสเซยีมคลอเรตท่ีเจาของบานเกบ็ไวเพือ่ใชเปนสารเรง
ผลผลิตลําไย ซึ่งเหตุการณลักษณะนี้ไมไดเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย หากยังจํากันไดเมื่อ 15 ปกอน เมื่อวันที่ 
19 กันยายน พ.ศ. 2542 ก็เคยเกิดเหตุระเบิดลักษณะนี้ขึ้นที่โรงงานลําไยอบแหงของบริษัท หงษไทยเกษตรพัฒนา 
จํากดั ตาํบลบานกลาง อาํเภอสนัปาตอง จงัหวดัเชียงใหม การระเบดิเกิดจากการขนยายสารโพแทสเซยีมคลอเรตเขา
มาเก็บไวในโรงงาน ทําใหเกิดการอัดและระเบิดขึ้น เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตมากถึง 45 ราย บาดเจ็บอีกนับรอยราย 
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และบานเรือนเสียหายกวาหารอยหลัง เหตุสลดที่เกิดขึ้น
ทัง้ 2 คร้ัง ลวนมสีาเหตมุาจากสารโพแทสเซยีมคลอเรต
ที่เกษตรกรนิยมใชกันอยางแพรหลายในการเรงผลผลิต
ลําไยทั้งในและนอกฤดูกาล เนื่องจากมีคุณสมบัติที่
สามารถกระตุนใหลาํไยออกดอกและตดิผลไดโดยไมตอง
พึ่งอากาศหนาวเย็น 
 ทั้ง 2 เหตุการณนี้คงเปนบทเรียนสําคัญที่ทําให
เกษตรกรไทยมคีวามระมดัระวงัในการใชสารโพแทสเซยีม
คลอเรตมากยิง่ขึน้ และตระหนกัถงึคณุสมบตัทิีแ่ทจรงิของ
สารชนิดนี้ และเพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดเหตุการณ
ดังกลาวขึ้นซํ้าอีก เกษตรกรจึงควรศึกษาวิธีการใช การ
เก็บรักษา รวมทั้งขอควรระวังตางๆ อยางละเอียดกอน
นํามาใช 

สารโพแทสเซียมคลอเรตคืออะไร
 สารโพแทสเซียมคลอเรต (potassium chlorate) 
เปนสารที่สามารถผลิตไดดวยกระบวนการทางเคมี โดย
ใชวิธีการผานกาซคลอรีนลงในสารละลายโพแทสเซียม
ไฮดรอกไซดที่อุณหภูมิสูง หรือวิธีการผานกระแสไฟฟา
ในสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด อุณหภูมิ 50-60 
องศาเซลเซียส ซึ่งจะเกิดโพแทสเซียมคลอเรตตกผลึกใน
สารละลาย

คุณสมบัติทางเคมี
ประกอบดวยธาตุโพแทสเซียม (K) คลอรีน (Cl) และ
ออกซิเจน (O)
มีจุดหลอมเหลวที่ 356 องศาเซลเซียส
ไมดูดความชื้น
เปนสารออกซไิดซทีร่นุแรง และจะปลอยออกซเิจนอยาง
รวดเร็วในปริมาณมาก

 สารโพแทสเซียมคลอเรตอยูภายใตการควบคุม
ของกองควบคุมยุทธภัณฑ กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
กระทรวงกลาโหม ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุยทุธภณัฑ 
พ.ศ. 2530 ซึ่งการมีไวในครอบครองนั้นผูผลิตหรือนํา
เขาตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม สําหรับ
สารโพแทสเซียมคลอเรตที่อยูในความรับผิดชอบของ
กรมวิชาการเกษตร ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ พ.ศ. 2550 ตองเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่มี
เนือ้สารโพแทสเซยีมคลอเรตไมเกนิ 15 เปอรเซ็นต และ
ตองผสมสารหนวงปฏกิริยิาโดยตองระบชุนดิและปรมิาณ
ของสารหนวงปฏิกิริยาที่เปนไปตามการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบและ
ควบคมุใหเปนไปตามเงือ่นไขพระราชบัญญตัวิตัถอุนัตราย 
พ.ศ. 2535 
 สําหรับการนําสารโพแทสเซียมคลอเรตที่มีสาร
ออกฤทธิเ์กนิ 90 เปอรเซน็ตไปใชในการเกษตรโดยไมให
เกดิการระเบดิหรอืเกดิอนัตรายนัน้ เกษตรกรตองใชสาร
อยางระมัดระวังและใชใหถูกวิธีตามคําแนะนํา โดยควร
ซ้ือสารโพแทสเซียมคลอเรตมาใหพอดีกับท่ีตองการใช
เทานั้น ไมควรสะสมไวในปริมาณมาก เพราะอาจเกิด
การบีบอัด และระเบิดขึ้นได ตองเก็บไวในภาชนะที่มีฝา
ปดมิดชิด หางจากอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยยูเรีย 
หรือถาน สถานที่เก็บตองเย็นและแหง มีอากาศถายเทดี 
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และมพีืน้ท่ีวางเหลอืโดยรอบ ทีส่าํคญัคอื ไมควรนําไปผสม
กับสารอื่น เชน กํามะถันผง ผงถาน ขี้เลื่อย ปุยยูเรีย 
และสารฆาแมลง รวมทั้งหามตําสาร กระแทก หรือ
ทําใหเกิดประกายไฟ และระหวางเตรียมการใชสารหาม
สูบบุหรี่ในสถานที่นั้นโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ รานคาที่
มกีารจาํหนายสารโพแทสเซยีมคลอเรตตองจดัวางสารให
หางจากปุยเคมี และวตัถอุนัตรายทางการเกษตรทีอ่าจเปน
วตัถุไวไฟและเกดิการระเบดิได  (นายอนนัต สุวรรณรตัน 
อธบิดกีรมวชิาการเกษตร ขอมลูจากเวบ็ไซตหนงัสอืพมิพเดลนิวิส 
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)
 ในเรือ่งนีท้างกองกาํกบัวเิคราะหขาวและเคร่ืองมอื
พิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 5 
ระบุวา สารโพแทสเซียมคลอเรตไมถือวาเปนยุทธภัณฑ
หากเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และหากเกษตรกร
มจุีดประสงคเพือ่นาํสารดงักลาวไปใชเรงผลผลติของลาํไย
ก็สามารถทําได แตหากสารดังกลาวไปอยูผิดที่ผิดทาง 
เชน มีการนําเอาไปไวที่รานขายดอกไมเพลิง ซึ่งอาจมี
การนําไปเปนสวนประกอบของดอกไมเพลิงก็ถือวาผิด
วัตถุประสงคที่จะใหสารดังกลาวเปนสารเคมีเพ่ือการ
อตุสาหกรรม นอกจากน้ี รานคาปุยทัว่ๆ ไป ปกติแลวจะ
ตองขออนญุาตจาํหนายปุย จาํหนายผลติภัณฑสาํเรจ็รปู
ที่มีสวนผสมของสารโพแทสเซียมคลอเรต หรือจําหนาย
สารโพแทสเซียมคลอเรตอยูแลว (ขอมูลจากเว็บไซต
หนงัสอืพมิพคมชดัลกึ วนัที ่8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557)
 เกษตรกรบางกลุมอาจมองเพยีงวาสารโพแทสเซยีม
คลอเรตเปนสารเรงลาํไยทีม่ปีระสทิธภิาพ เปนปุยทีช่วยให
พชืผลสมบรูณ ออกดอกออกผลนอกฤดกูาล ใหกาํไรงาม 
โดยที่ไมทราบ หรือไมคํานึงถึงคุณสมบัติหลักของสาร
ชนิดนี้วาเปนสวนประกอบของระเบิด และมีความเสี่ยง
ที่จะเกิดอันตรายสูง อีกทั้งความรูเทาไมถึงการณและ
ความเคยชินในการใชงานก็อาจทําใหเกิดความประมาท
จนนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน สําหรับ
การปองกนัปญหาที่อาจเกิดขึน้นอกจากตวัเกษตรกรเอง
จะตองเครงครัดในการใชงานแลว หนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของก็ควรใหความสําคัญกับการเผยแพรความรูให
กับประชาชนเกี่ยวกับคุณสมบัติและขอควรระวังในการ
ใชอยางถูกตองและตอเนื่อง เพื่อปองกันเหตุรายไมให
เกิดขึ้นซํ้าอีกในอนาคต 

 ไมวาโพแทสเซียมคลอเรตจะถูกนาํไปใชเปนปุย ยา
ฆาแมลง หรือใชประโยชนดานใดอีกในอนาคต จงอยา
ลืมวาสารชนิดนีแ้ทที่จรงิแลวคือสวนประกอบของระเบดิ
นั่นเอง

ขอบคุณภาพและขอมูลจาก
• เว็บไซตสยามเคมี http://www.siamchemi.com/
• เวบ็ไซตสาํนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคการ

มหาชน) http://www.arda.or.th/easyknowledge/
easy-articles-detail.php?id=357

• เวบ็ไซตสถาบันวจิยัพชืสวน กรมวชิาการเกษตร http://
www.doa.go.th/hort/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=35:longgan-outseason

• เว็บไซตหนังสือพิมพเดลินิวส http://www.dailynews.
co.th/

• เว็บไซตเนชั่นทีวี http://www.nationtv.tv/main/
content/social/378431346/

• เว็บไซตหนังสือพิมพเชียงใหมนิวส http://www.
chiangmainews.co.th/page/?p=336738

• เว็บไซตหนังสอืพิมพคมชัดลกึ http://www.komchadluek.
net/detail/20141108/195566.html
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คณะวิทยาศาสตรจ์ดังานฉลองครบรอบ 50 ปี อยา่งยิ�งใหญ่

คณะวิทยาศาสตร รวมกับสมาคมศิษยเกาคณะ

วิทยาศาสตร จดังานฉลองครบรอบ 50 ป อยางยิง่ใหญ 

เมือ่วนัที ่6 ธันวาคม 2557 โดยในชวงเชา เวลา 08.00 น. 

มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู มีคุณูปการ 

ณ บริเวณอาคารเคมี 1 ซึ่งเปนอาคารเรียนหลังแรก

ของคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย

มีรองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ  สิงหราชวราพันธ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานในพิธี เพื่อบูชา

และแสดงความเคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผูที่ทําคุณ

ประโยชนใหกบัคณะวทิยาศาสตรทีไ่ดลวงลบัไปแลว จาก

นัน้มพีธีิเปดการใชลิฟทอาคาร 30 ป คณะวทิยาศาสตร 

อยางเปนทางการ โดยงบประมาณในการกอสรางทัง้หมด

ไดรับความอนุเคราะหจากศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร 

ตอมาเวลา 09.30 น. มีพิธีทําบุญ สืบชะตา และพิธี

แสดงมุทิตาจิตแดอาจารยและศิษยเกาอาวุโส ณ โถงชั้น 

1 อาคาร 40 ป คณะวทิยาศาสตร และในชวงบาย เวลา 

13.00-17.00 น. มีการจัดกิจกรรมของภาควิชาตางๆ 

ภายในคณะวิทยาศาสตร ทั้งการบรรยายเชิงวิชาการ 

และกิจกรรมพบปะศษิยเกา สวนในชวงเย็น เวลา 16.00-

23.00 น. คณะวิทยาศาสตร รวมกับสมาคมศิษยเกาฯ 

จัดงาน "วิทยาฯ คืนสูเหยา ปกบานเฮากันเตอะ” 
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ณ บรเิวณลานนํา้พ ุหนาศาลาธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

โดยไดรบัเกยีรตจิากรองศาสตราจารย นพ. อาํนาจ อยูสขุ 

รองอธกิารบดฝีายบรกิาร พฒันาสงัคม ศลิปวฒันธรรม 

และกจิการพเิศษ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปนประธานเปดงาน 

คณุสมพงษ หรจินัทรวงษ นายกสมาคมศิษยเกาคณะ

วทิยาศาสตร กลาวรายงานความเปนมาของการจดังาน 

และรองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร กลาวตอนรับผูรวมงาน ซึ่ง

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อใหศิษยเกาทุกรุนรหัส ทุก

สาขาวิชา ไดพบปะสังสรรคและรวมกิจกรรมศิษยเกา

สมัพนัธ เนือ่งในโอกาสครบรอบ 50 ป คณะวทิยาศาสตร 

กิจกรรมภายในงานประกอบดวยการมอบทุนการศึกษา

จากศิษยเการุนตางๆ แกคณะวิทยาศาสตร การแสดง

เชียรหลีดเดอรของศิษยเกาและศิษยปจจุบัน การแสดง

ดนตรี โดยวงดนตรี CMU Alumni Band และวงดนตรี 

DPMT วงดนตรภีาควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร นอกจากนี้

ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม Nano Fashion Show 

การประกาศเกียรติคุณศิษยเกาดีเดนคณะวิทยาศาสตร 

ประมูลของหารายได แขงขันเชียรทศวรรษ จับสลาก

มอบรางวัล และการเลนเกมสชงิของรางวลัตางๆ มากมาย 

ซึง่มีศิษยเกาทุกรุนรหสัจากทัว่ประเทศเขารวมงานอยาง

คับคั่ง
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วิ�งมินิมาราธอนฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร ์
“5 Decades Tour of Science CMU”

อาจารยค์ณะวิทยาศาสตรไ์ดร้บัการคดัเลือก
ใหร้บัทนุส่งเสริมกล ุ่มวิจยั เมธีวิจยัอาวโุส สกว. ประจําปี พ.ศ. 2557

คณะวิทยาศาสตร รวมกับกองทุนพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร และสมาคมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร 

จัดการแขงขันว่ิงมินิมาราธอนฉลองครบรอบ 50 ป 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม “5 Decades 

Tour of Science CMU” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 

เสนทางวิง่ภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหมและบรเิวณโดยรอบ 

ระยะทางรวมประมาณ 10.5 กิโลเมตร เพื่อเฉลิมฉลอง

การกอตัง้คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม ครบ 

50 ป และเพื่อนํารายไดสมทบทุนการศึกษา พรอมทั้ง

สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร โดยมีรองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ 

สงิหราชวราพนัธ คณบดคีณะวิทยาศาสตร เปนประธาน

เปดงาน และผูชวยศาสตราจารย ดร. อภินนท นันทิยา 

รองคณบดฝีายกจิการนกัศกึษา กลาวรายงานความเปน

มาของการจัดงาน ซึ่งมีผูบริหาร คณาจารย ศิษยเกา 

นกัศกึษา และนกักฬีารวมเปนเกยีรตใินพิธเีปดอยางคบัคัง่ 

ณ บริเวณถนนดานหนามหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใน

ปนีไ้ดรบัความสนใจจากนกัวิง่ทัง้ภายในจงัหวดัเชยีงใหม

และจงัหวดัใกลเคยีงสมคัรเขารวมการแขงขนัจาํนวนมาก

ศาสตราจารย ดร. สุเทพ สวนใต อาจารยประจํา

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ไดรับการคัด

เลือกใหรับทุนสงเสริมกลุมวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 

ประจําป พ.ศ. 2557 สาขาคณิตศาสตร โดยเขารวม

งานแถลงขาวเปดตวัผูรบัทนุศาสตราจารยวจิยัดีเดนและ

เมธีวิจัยอาวุโส ประจําป พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 19 

พฤศจกิายน 2557 ณ โรงแรม เดอะ สโุกศล กรุงเทพฯ

ทนุเมธวีจิยัอาวโุส สกว. จดัตัง้โดยสาํนกังานกองทนุ

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่

มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเปนที่ประจักษ 
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และเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ใหสราง

นกัวจิยัรุนใหมทีม่คีวามสามารถทางวชิาการสูงใหแกประเทศ 

โดยเนนหนักในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และ

พัฒนานักวิจัยรุนใหม เพ่ือสรางศักยภาพเชิงปญญา

ระยะยาวของชาต ิโดยมีคณะกรรมการผูทรงคณุวฒุเิปน

ผูสรรหาจากการสํารวจรายช่ือนักวิจัยชั้นนําจากแหลง

ตางๆ รวมทั้งการเสนอชื่อจากผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นจึง

คัดเลือกผูรับทุน จํานวน 12 ทาน ซึ่งศาสตราจารย 

ดร. สุเทพ สวนใต เปนนักวิจัยอาวุโสเพียง 1 ทาน จาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีไดรับการคัดเลือกใหรับทุนฯ 

ประจําปนี้  

***ขอบคุณภาพจากเว็บไซต www.komchadluek.net

อาจารยค์ณะวิทยาศาสตรเ์ขา้รบัรางวลั TRF-CHE Scopus Young 
Researcher Award 2014 สาขา Physical Science 

ในการประชมุนกัวิจยัร ุ่นใหม่ พบ เมธีวิจยัอาวโุส สกว.

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยกานต เลียวหิรัญ 

อาจารยประจําภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะ

วทิยาศาสตร ไดรบัรางวลั "TRF-CHE Scopus Young 

Researcher Award 2014" สาขา Physical Science 

จากการคดัเลอืกของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

(สกว.) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และสํานักพิมพ Elsevier (หนวยงานที่จัดทําฐาน

ขอมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Scopus) ซึ่งได

เขารบัรางวลัในการประชมุ “นกัวจัิยรุนใหม พบ เมธวีจัิย

อาวุโส สกว.” ครั้งที่ 14  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 

ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัด

ชลบุรี

ผลงานโดดเดนท่ีทําใหไดรับรางวัลคือ งานวิจัย

หวัขอ “เซนเซอรตรวจจบัแกสสภาวะแวดลอมบนฐานของ

วัสดุโครงสรางนาโนชนิดใหมที่สรางดวยกระบวนการ

ผสมผสานทางฟสิกสและเคมี” (Environmental Gas 

Sensors Based on Innovative Nanostructured 

Materials Fabricated by Physical/Chemical 

Hybridization Strategies) โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. 

ชัยกานต มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางดานการพัฒนา

คดิคนวสัดนุาโนโลหะออกไซด และระบบรปูแบบการเจอื

วัสดุดวยโลหะหลายชนิด การพัฒนาวัสดุผสมนาโนชนิด

ใหม โดยมุงเนนการสังเคราะห การวิเคราะหคุณสมบัติ

วัสดุทั้งทางดานกายภาพและเชิงเคมีประยุกต โดย

กระบวนการสังเคราะหดวยเทคนิคช้ันสูงหลายวิธี และ

การนําวัสดุนาโนไปประยุกตใชทางดานการพัฒนา

ประสิทธิภาพของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการตรวจจับ

แกส/ไอทางเคมีหลากหลายประเภท
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คณะวิทยาศาสตรร์่วมกบั ปตท.สผ. จดัตั�งหลกัสตูรปริญญาโท 
สาขาวิชาธรณีฟิสิกสปิ์โตรเลียม แห่งแรกในประเทศไทย

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยคุณเทวินทร วงศวานิช 

ประธานเจาหนาท่ีบรหิารและกรรมการผูจดัการใหญ และ

ศาสตราจารย ดร. วัชระ กสิณฤกษ รองอธิการบดีฝาย

วชิาการและพฒันาคณุภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

รวมเปนประธานในพธิเีปดหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาธรณีฟสิกสปโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ซ่ึงเปนหลักสูตรแรกในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย 

โดยมีรองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมดวยผูบริหารรวมเปน

เกยีรติในพธิฯี เมือ่วนัที ่2 ตลุาคม 2557 ณ บรเิวณชัน้ 

4 อาคารวิทยาศาสตร 3 (SCB3) ภาควิชาธรณีวิทยา 

คณะวิทยาศาสตร 

ความรวมมือดังกลาวเกิดขึ้นภายใตขอตกลง 

“COOPERATIVE INSTITUTE FOR PETROLEUM 

GEOPHYSICS PROGRAM BETWEEN PTT 

EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY 

LIMITED AND CHIANG MAI UNIVERSITY” ซึ่งเริ่ม

มาตั้งแตป 2555 ปตท.สผ. ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัย

เชียงใหมพัฒนาหลักสูตรที่เนนการเรียนการสอนเพ่ือ

เสริมสรางทักษะการปฏิบัติงาน บรรจุดวยเนื้อหาวิชา

และเทคโนโลยีดานธรณีฟสิกสที่ทันสมัย และใชอยูใน

อุตสาหกรรมการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในปจจุบัน 

โดยภายในระยะเวลา 18 เดือน นักศึกษาจะไดเรียน

รูจากคณาจารยประจําหลักสูตรควบคูไปกับคณาจารย

ที่มีชื่อเสียงจากสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนําในตาง

ประเทศ เชน มหาวิทยาลัยลีดส จากสหราชอาณาจักร 

ในชวง 5 ปแรก ระหวางป 2557-2562 ปตท.สผ. 

จะใหการสนบัสนนุดานการเงนิเพือ่ใชดาํเนนิการจาํนวน 

5.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 176 ลานบาท 

ซึ่งในปการศึกษาแรกนี้ หลักสูตรฯ จะผลิตมหาบัณฑิต

รุนแรกไดจํานวน 12 คน จากทั้งภายในประเทศไทย

และตางประเทศ

คุณเทวนิทร วงศวานิช กลาววา “ดวยสถานการณ

ปจจุบันที่มีความยากและความทาทายมากขึ้น เนื่องจาก

แหลงปโตรเลียมทีม่ปีริมาณลดนอยลง ความซับซอนทาง

ดานธรณีวิทยามีเพิ่มขึ้น เพราะมีการผลิตมาเปนระยะ

เวลานาน ปตท.สผ. เห็นวาองคความรูและเทคโนโลยี

ดานธรณีฟสิกสเปนกุญแจสําคัญที่จะไขความชัดเจนของ

ภาพชั้นหิน และลักษณะธรณีวิทยาใตพื้นโลก ชวยให

นักธรณีฟสิกสสามารถวิเคราะหศักยภาพการเกิดแหลง

ปโตรเลียมไดอยางแมนยําขึ้น ซึ่งมีความสําคัญตอความ

สาํเรจ็ในการสาํรวจคนหาและการเพิม่ผลผลติปโตรเลยีม 

ท่ีปจจุบันยังไมมีหลักสูตรธรณีฟสิกสท่ีมีเน้ือหาวิชา

เกี่ยวของกับการสํารวจและผลิตปโตรเลียมโดยตรงเปด

สอนภายในประเทศ ดังนั้น ปตท.สผ. จึงมีแนวคิดที่จะ

รวมมอืกบัสถาบนัการศกึษาเพ่ือพฒันาหลักสตูรดงักลาว

และเปดการเรยีนการสอนเปนหลกัสูตรประจาํขึน้ภายใน
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ประเทศสําหรับเปนแหลงผลิตและพัฒนานักธรณีฟสิกส

ทีม่คีณุภาพปอนเขาสูภาคอตุสาหกรรมเพือ่ตอบสนองความ

ตองการบคุคลากรดานนีทั้ง้ในและตางประเทศ และเหน็

วาภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม มโีครงสรางพ้ืนฐานและประสบการณการเรยีน

การสอน สาขาวิชาธรณีฟสิกสปโตรเลียมในระดับที่จะ

สามารถพัฒนาและเปดการสอนหลักสูตรตามที่ ปตท.

สผ. ประสงคได”

ดานศาสตราจารย ดร. วชัระ กสณิฤกษ รองอธกิารบดี

ฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย

เชยีงใหม กลาววา "ปตท.สผ. และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

ไดสนับสนุนและรวมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรและ

ผลิตบัณฑิตทางดานธรณีศาสตร และธรณีฟสิกสใหกับ

อตุสาหกรรมปโตรเลียมตลอดหลายปทีผ่านมา และไดเหน็

ถงึการขาดแคลนบคุลากรในอตุสาหกรรมปโตรเลยีม จงึ

ไดรวมกนัพัฒนาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขา

วิชาธรณีฟสิกสปโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) มุงเนน

การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เพื่อเปน

กําลังหลักในการพัฒนาแหลงผลิตปโตรเลียมทั้งในและ

ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

นอกจากนัน้ ยังเปนการพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยั

เชียงใหม เพิ่มขีดความสามารถในการทํางานดานงาน

วิจัยใหสูงขึ้นดวย ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอ

ขอบคุณ ปตท.สผ. ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญในการผลิต

บณัฑิตในสาขาวชิาดงักลาว รวมทัง้ใหการสนบัสนนุดาน

งบประมาณเพื่อใหหลักสูตรดังกลาวสามารถดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร ที่

ใหความอนุเคราะหในสถานที่เพื่อการเรียนการสอนและ

งานวิจัย ขอขอบคุณบุคลากรทั้งจาก ปตท.สผ. และจาก

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดรวมกัน

ระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจนกระทั่งการจัดทํา

หลักสูตรแลวเสร็จ และไดเปดดําเนินการเรียนการสอน

ในภาคการศึกษานี้”

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

เล็งเห็นโอกาสและความสําคัญของการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพเพ่ือเขาสูอุตสาหกรรมปโตรเลียมของไทย ซึ่ง

จะพัฒนาไปสูการทํางานและการแขงขันในระดับสากล 

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หลักสูตรธรณี

ฟสิกสปโตรเลียม ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 0 5394 3417-9 ตอ 

3451 โทรสาร 0 5394 3444, 0 5389 2261
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ประเพณีลกูชา้งขึ�นดอย ประจําปี 2557

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ 

คณบดคีณะวทิยาศาสตร พรอมดวยผูบรหิาร คณาจารย 

รวมเปนเกยีรตใินพธิเีปดกจิกรรมการนาํนกัศกึษาใหมขึน้

ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจําปการศึกษา 

2557 “รําลึกคุณครูบา ปูจาองคพระธาตุเจา 50 ป 

มช. ขวบเขา ลูกจางเฮาสืบประเพณีขึ้นดอย” ซึ่งจัดโดย

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือความเปน

สิริมงคลและธํารงรักษาประเพณีอันดีงามท่ีแสดงถึง

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหนักศึกษา

มีขวัญและกําลังใจในการศึกษาเรียนรู และเสริมสราง

ความสามัคคีและความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่และ

รุนนอง เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2557 ณ ศาลาอางแกว 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ

ราชวรวิหาร

งานขนัโตกและพิธีบายศรีส ู่ขวญั ประจําปี 2557

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานในพิธีเปดงาน

ขันโตกและพิธีบายศรีสูขวัญ ประจําป 2557 ซึ่งจัดโดย 

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร เพื่อสืบสานประเพณี

อันดีงามของลานนาไทย และเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ

ใหกบันกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร โดยเฉพาะนกัศกึษาชัน้

ปท่ี 1 ท่ีมคีวามอตุสาหะอดทน สามารถเขารวมกจิกรรม

ตางๆ ของคณะฯ ดวยความสามัคคีกลมเกลียว เมื่อวัน

ที่ 17 กันยายน 2557 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ป 

คณะวิทยาศาสตร 
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พิธีมอบสญัลกัษณค์ณะวิทยาศาสตร ์แก่นกัศึกษาชั�นปีที� 1

โครงการเตรียมความพรอ้มก่อนสําเร็จการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2557

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภินนท นันทิยา รอง

คณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร เปน

ประธานเปดพิธีมอบสัญลักษณคณะวิทยาศาสตรแก

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําป 2557 ซึ่งจัดโดยสโมสร

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร เพื่อเปนสิ่งเตือนใจใหนอง

ใหมตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการเปน

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร และมีความรูสึกเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ หอง 

SCB2100 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการเตรียมความพรอมกอน

สาํเรจ็การศกึษา สําหรบันกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร ช้ันป

ที ่3 ประจาํปการศกึษา 2557 โดยมีรองศาสตราจารย 

ดร. สมัพนัธ สงิหราชวราพนัธ คณบดคีณะวทิยาศาสตร 

เปนประธานเปดงาน ซึ่งไดรับเกียรติจากคุณนพรัตน 

สายอุบล ผูจัดการฝายปฏิบัติการโรงงาน บริษัท ไซเทค 

สเปเชียลตี ้เคมคิอลส (ประเทศไทย) จาํกดั ศษิยเกาภาค

วิชาเคมี บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพรอมในการ

ทาํงาน” นอกจากนีย้งัมีการบรรยาย เรือ่ง “การเตรยีมตวั

ดานวิชาการ (ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับวาดวยการ

ศึกษา)” โดยอาจารย ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ ผูชวย

คณบดฝีายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร และแนะนําวธิกีาร

ตรวจสอบผลการศกึษาตามโครงสรางของหลกัสตูร โดย 

คุณประธาน สันทิศ เจาหนาที่งานบริการการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนกัศึกษา เมือ่วันที ่29 ตุลาคม 2557 ณ 

หองบรรยาย SCB2100 ชัน้ 1 อาคาร 40 ป และหอง

บรรยาย SCB1100 อาคาร 30 ป คณะวิทยาศาสตร



ปที่ 21 เดือนมกราคม-มีนาคม 2558 ขาวสารคณะวิทยาศาสตร มช. 23

กิจกรรมวนัแนะนําสาขาวิชาเอก ประจําปีการศึกษา 2557

งานฉลองครบรอบ 20 ปี หน่วยวิจยัการฟื� นฟูป่า คณะวิทยาศาสตร ์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมวันแนะนําสาขาวิชาเอก 

ประจําปการศึกษา 2557 เพื่อใหนักศึกษาไดรับทราบ

ขอมูล หลักเกณฑ และขั้นตอนการเลือกสาขาวิชาเอก 

โดยมีอาจารย ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ ผูชวยคณบดี

ฝายวิชาการ บรรยายชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการสมัคร

เขาสาขาวชิาเอก และคณุประธาน สนัทศิ เจาหนาทีง่าน

บริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบรรยาย

แนะนําการสมัครเขาสาขาวิชาเอก ตลอดจนตอบขอ

ซักถามตางๆ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ หอง

บรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร

หนวยวิจัยการฟนฟูปา ภาควิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร จัดงานฉลองครบรอบ 20 ป (FORRU 

20th ANNIVERSARY CELEBRATION : Researching 

restoration 20 years) โดยมีรองศาสตราจารย ดร. 

สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

กลาวถงึความเปนมาของการจัดต้ังหนวยวิจัยฯ และกลาว

ตอนรับผูรวมงาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ 

ศูนยธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ โดยใน

ชวงเชาไดมกีารจดักจิกรรมนาํนกัเรยีนจากโรงเรยีนตางๆ 

เขาเยี่ยมชมนิทรรศการศูนยธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ

เฉลิมพระเกียรติฯ และชมประวัติศาสตร 20 ป ของ

หนวยวิจัยฯ รวมทั้งกิจกรรมศิลปะกับธรรมชาติ ซึ่งเปน

ความรวมมือกับ Art Relief International

หนวยวิจัยการฟนฟูปา เกิดจากการรวมกลุมของ

นกันเิวศวทิยาและนกัศกึษาทีท่าํวจิยัของคณะวทิยาศาสตร 

มีสํานักงานตั้งอยูที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีภารกิจในการศึกษาวิจัย

เทคนิค วิธีการในการฟนฟูปาและระบบนิเวศ เพื่อการ

อนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพและส่ิงแวดลอม รวม

ถงึการศึกษาความสามารถในการเกบ็กกัคารบอนของปา

ฟนฟู โดยมีความรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้งระดับทอง

ถิ่นและองคกรระหวางประเทศ ปจจุบันมี ดร. สตีเฟน 

เอลเลียต เปนหัวหนาหนวยวิจัยฯ
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งานปิโตรเคมีคืนส ูเ่หยา้ แนะนํานอ้ง และรว่มฉลอง 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ศูนยวิจัยวัสดุศาสตร รวมกับสมาคมศิษยเกาคณะ

วิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 

และภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

จดังาน "ปโตรเคมคีนืสูเหยา แนะนาํนอง และรวมฉลอง 

50 ป คณะวิทยาศาสตร" เพื่อใหคณาจารย นักวิจัย 

รวมทั้งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มีความรูความเขาใจ

เกีย่วกบัอตุสาหกรรมปโตรเคมใีนปจจบุนั และกระตุนให

เกิดความสนใจในการทําวิจัย ศึกษาตอ หรือประกอบ

อาชีพดานปโตรเคมีในอนาคต อีกทั้งเปดโอกาสให

คณาจารยไดพบปะกับศิษยเกาท่ีประกอบดานปโตรเคมี 

และสรางเครอืขายความรวมมอืทัง้ดานการเรยีนการสอน 

การฝกงาน การดูงาน สหกจิศกึษา และการทาํวจัิยตอไป 

โดยมีรองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร กลาวตอนรับผูรวมงาน ผูชวย

ศาสตราจารย ดร. วินิตา บุณโยดม หัวหนาศูนยวิจัย

วัสดุศาสตร กลาวรายงานความเปนมาของการจัดงาน 

และคุณสมพงษ หริจันทวงศ นายกสมาคมศิษยเกาคณะ

วิทยาศาสตร กลาวเปดงาน

ภายในงานมีการบรรยายหลายหวัขอทีส่าํคัญ โดย

ผูบริหารระดับสูงของบริษัทตางๆ เชน หัวขอ “From 

Petroleum to Petrochemical” โดยคณุศริเิมธ ลีภ้ากรณ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท IRPC Public 

Company Limited และหัวขอ "Development Outlook 

in Dynamic Petrochemical World" โดยคุณพลชม 

จันทรอุไร กรรมการผูจัดการ บริษัท Rayong Olefin 

Company Limited รวมทัง้การเสวนา เร่ือง "มองไปขางหนา

กับเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี การ

สรางนวตักรรมเพือ่พฒันาคณุภาพของผลติภณัฑปโตรเคมี 

และเปดภาพงานสนับสนุนอุตสาหกรรมปโตรเคมี" โดย

ผูแทนจากหนวยงานดานปโตรเคมีทั้งภาครัฐและเอกชน 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ หองประชุมชั้น 2 

สาํนกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ศิษยเกา

คณะวทิยาศาสตร นาํโดยคณุสมพงษ หรจินัทวงศ นายก

สมาคมศษิยเกาฯ ยงัไดรวมกนัแสดงมทิุตาจิตแดอาจารย

อาวุโสคณะวิทยาศาสตร พรอมกันนี้ไดเขาหารือความ

รวมมือกบัผูบรหิารและคณาจารยคณะวิทยาศาสตร โดย

มีรองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ 

คณบดคีณะวทิยาศาสตร พรอมดวยผูบรหิาร คณาจารย

รวมใหการตอนรับ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรวมมือ

ดานตางๆ ท้ังดานการพฒันาการเรยีนการสอน ทุนการ

ศึกษา การศึกษาดูงาน ฝกงาน สหกิจศึกษา และอื่นๆ 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 หองประชุม 2 และ

บริเวณรับรอง หองผูบริหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ป 

คณะวิทยาศาสตร 
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ชมรมผ ูเ้กษียณคณะวิทยาศาสตรจ์ดักิจกรรม “ชื�นชมุนมุ สว. วิดยา ครั�งที� 5”

การประชมุวิชาการนานาชาติ The 4th Joint International Semantic Technology 
Conference-JIST 2014

ชมรมผูเกษียณคณะวิทยาศาสตรจัดกิจกรรม "ชื่นชุมนุม สว. วิดยา ครั้งที่ 5" เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ

อันดีในกลุมผูเกษียณคณะวิทยาศาสตร รวมทัง้เปดโอกาสใหผูเกษียณไดพบปะสังสรรคและทาํกจิกรรมตางๆ รวมกนั 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ หองสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

รวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (NECTEC) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ

สิรินธร (SIIT) และ Korea Institute of Science 

and Technology Information จัดการประชุมวิชาการ

นานาชาติ The 4th Joint International Semantic 

Technology Conference-JIST 2014 ระหวางวันที่ 

9-11 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล 

เชียงใหม  โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร. สุภาพ ชูพันธ 

รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ พรอมดวยรอง

ศาสตราจารย ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช หัวหนาภาค

วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร รวมเปน

เกียรติในพิธีเปดงาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

การประชุมวิชาการฯ ดังกลาว จัดขึ้นภายใตหัวขอ 

"Open Data and Semantic Technology" ซึ่งใหความ

สําคัญกับการเปดเผยขอมูลโดยใชเทคโนโลยีการจัดการ

ขอมูลในระดับความหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน

เวทีใหนักวิจัย นักพัฒนา และผูทรงคุณวุฒิจากสาขา

ตางๆ ไดนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู ความคิด

เห็น และประสบการณการทําวิจัยและพัฒนาในสาขา

เทคโนโลยีการจัดการขอมูลในระดับความหมาย ไดแก 

เทคโนโลยี Semantic Web, Social Web, Linked 

Data และ Ontology ตลอดจนการประยกุตใชประโยชน

ในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของ
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รองศาสตราจารย ดร. ปยะพงศ เนียมทรัพย 

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร เปนประธาน

ในพิธีเปดคายโอลิมปกวิชาการ คาย 1 ปการศึกษา 

2557 โดยมีอาจารย ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ 

ผูชวยคณบดฝีายวชิาการ กลาวรายงานความเปนมาของ

การจัดงาน และคุณพร พรมมหาราช เลขานุการคณะ

วทิยาศาสตร (รักษาการหวัหนางานบรกิารการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา) ชี้แจงรายละเอียดการเขาคาย 

ณ หอง SCB2100 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557

การจัดคายโอลิมปกวิชาการเริ่มตนครั้งแรกเม่ือ

ปการศึกษา 2543 โดยมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ

สมเด็จพระเจาพีน่างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร (มูลนิธิ สอวน.) เพื่อใหเยาวชน

ไทยที่จะไปแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับนานาชาติได

รับการเตรียมความพรอมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

สามารถแขงขันกับเยาวชนจากนานาประเทศดวยความ

มั่นใจและประสบความสําเร็จ อีกทั้งเปนการเพิ่มจํานวน

และพัฒนาอาจารยดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ทีม่คีณุภาพเพือ่ใหการเรยีนการสอนในระดบัโรงเรยีนให

ไดมาตรฐานสากล

สําหรับการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมน้ัน ไดรับมอบหมายจากมลูนธิิ สอวน. 

ใหเปนศนูยโอลมิปกวชิาการ สอวน. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

จัดคายโอลิมปกวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบน รับ

ผิดชอบเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก จังหวัด

เชียงใหม เชียงราย พะเยา แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง 

แพร และจังหวัดนาน โดยไดเชิญผูอํานวยการโรงเรียน

ประจําจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน ทั้ง 8 จังหวัด 

รวมเปนคณะกรรมการศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

จงัหวดัเชียงใหม โรงเรียนสามคัควีทิยาคม จงัหวดัเชียงราย 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา โรงเรียนหอง

สอนศึกษา จังหวัดแมฮองสอน โรงเรียนจักรคําคณาทร 

จงัหวดัลาํพนู โรงเรยีนบญุวาทยวทิยาลยั จงัหวดัลาํปาง 

โรงเรยีนพริยิาลยั จงัหวดัแพร และโรงเรยีนสตรศีรนีาน 

จังหวัดนาน

ในปการศึกษา 2557 นี้ คณะวิทยาศาสตรได

ดําเนนิการสอบคัดเลอืกนกัเรยีนเขาคายโอลมิปกวชิาการ 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 มีนักเรียนผานคัดเลือก

เขาคาย 1 จํานวน 281 คน จากโรงเรียนในเขตภาค

เหนือตอนบน จํานวน 25 โรงเรียน ในสาขาวิชาตางๆ 

ทั้งคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และ

ดาราศาสตร โดยกําหนดจัดคายระหวางวันที่ 12-25 

ตุลาคม โดยนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกจากคาย 1 

จะไดเขารวมคาย 2 และคดัเลอืกเพือ่แขงขันในระดบัชาติ

และนานาชาติตอไป

พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2557
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ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จดัการแขง่ขนัเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ACM-ICPC

การอบรม 
เรื�อง การพฒันาคณุภาพและแนวทางแกไ้ขตําหนิผลิตภณัฑเ์ซรามิก

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

รวมกบัภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร คณะวศิวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการแขงขันเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ACM-ICPC ระดับภาคเหนือ ประจําป 

2557 (ACM International Collegiate Programming 

Contest) โดยการสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริม

อตุสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาต ิ(องคการมหาชน) หรือ 

SIPA โดยมรีองศาสตราจารย ดร. ปยะพงศ เนยีมทรพัย 

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร เปนประธาน

เปดงาน และรองศาสตราจารย ดร. จีรยทุธ ไชยจารวุณชิ 

หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร กลาวรายงาน

ความเปนมาของการจัดงาน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 

2557 ณ ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร คณะวทิยาศาสตร   

การแขงขัน ACM-ICPC เปนการแขงขันเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 

ที่มีการแขงขันทั้งในระดับชาติ ทวีป รวมถึงระดับโลก 

ซึ่งจัดมาอยางตอเนื่องตั้งแตป ค.ศ. 1977 โดยเนนการ

พัฒนาดาน Algorithms ใหผูเขาแขงขันไดแกไขโจทย

ปญหาภายใตสภาวะที่กดดัน ทั้งนี้ทีมที่ไดคะแนน 10 

อันดับแรก จะไดรับเงินสนับสนุนคาเดินทางเขารวมการ

แขงขัน ACM-ICPC Thailand 2014 ทีมละ 6,000 

บาท 

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร 

จดัการอบรมเรือ่ง “การพัฒนาคณุภาพและแนวทางแกไข

ตาํหนผิลติภัณฑเซรามกิ” (โครงการยอยภายใตโครงการ

บรกิารวชิาการแกชมุชนทางดานเทคโนโลยเีซรามกิ การ

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑและการเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิตเซรามิกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน) 

เพื่อใหผูเขารวมอบรม ซึ่งประกอบดวยผูประกอบการ

เซรามิก ผูสนใจทั่วไป และนักศึกษาชวยงาน มีความรู

ความเขาใจวธิกีารแกไขตาํหนทิีเ่กดิขึน้บนผลติภณัฑ และ

มีแนวทางปองกันขอบกพรองที่อาจเกิดในกระบวนการ

ผลติ โดยการบรรยายและสาธติจากวทิยากรผูเชีย่วชาญ

ท้ังภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร ระหวางวันท่ี 

15-16 กันยายน 2557 ณ บริษัท ควอลิตี้เซรามิก 

จาํกดั จงัหวดัลําปาง และบริษทั เปรมประชาคอลเลคชัน่  

จาํกดั จังหวัดเชียงใหม
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อดีตผ ูบ้รหิารและศิษยเ์กา่คณะวิทยาศาสตร์
มอบเงินสนบัสนนุคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมดวยผูชวยศาสตราจารย 

ดร. อรรถพล  แกวขาว หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร 

และผูบริหาร คณาจารยประจําภาควิชาฯ รับมอบเงิน

บริจาคจํานวน 5 หม่ืนบาท จากรองศาสตราจารย

ประทีป จนัทรคง และรองศาสตราจารยทศพร  จันทรคง  

เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 

20,000 บาท สมทบกองทุนยอย “กิตติชัย-โสภา 

วัฒนานิกร” จํานวน 10,000 บาท และสมทบกองทุน

เงินฝากภาควิชาคณิตศาสตร จํานวน 20,000 บาท 

เพื่อนําไปจัดสรรเปนทุนการศึกษา และใชในการพัฒนา

คณะวิทยาศาสตรในดานตางๆ ตอไป เม่ือวันที่ 16 

ธันวาคม 2557 ณ บริเวณรับรอง หองคณบดี ชั้น 2 

อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร

ศิษยเ์กา่คณะวิทยาศาสตร ์ร ุน่รหสั 115 
มอบเงินสนบัสนนุคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร รับมอบเงินบริจาค จํานวน 

115,000 บาท จากผูแทนศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร รุนรหสั 115 เพื่อจัดตั้งเปนกองทุนวิทยาศาสตร มช. รุน 5 

เพื่อนําดอกผลไปจัดสรรเปนทุนการศึกษาและพัฒนาคณะวิทยาศาสตรในดานตางๆ ตอไป เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 

2557 ณ บริเวณรับรอง หองคณบดี ชั้น 2 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร
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กลุมที่ 1 ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย 
อายุการปฏิบัติงาน 19 ป

วฒุกิารศกึษาสงูสดุ Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย    

สังกัด ภาควิชาเคมี

ดํารงตําแหนงรองหัวหนาภาควิชาเคมี 

การครองตน มคีวามมุงมัน่ ตัง้ใจในการทาํงานในหนาที ่ปฏบิตัตินเปนตวัอยางทีด่ ีมคีวาม

รับผดิชอบตอครอบครัว การครองคน ใหความรวมมอืในการปฏบัิตงิานอยางเตม็ที ่เชน งานพธีิการ

รบัเสดจ็ งานสวนกลางของคณะ การครองงาน มีความรบัผดิชอบตองานทีไ่ดรบัมอบหมายอยางมปีระสิทธภิาพ เปนประธาน

อนกุรรมการบริหารหลกัสตูรบัณฑติศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ งานโครงการบรกิารวชิาการตางๆ ทัง้ของภาควชิาและคณะ 

จุดเดน ดํารงตําแหนงรองหัวหนาภาควิชา ชวยงานหัวหนาภาควิชา 3 สมัย ทํางานทุมเท

กลุมที่ 2 ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

นายเอกพงษ กันทารักษ    

อายุการปฏิบัติงาน 8 ป

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตําแหนง นักวิทยาศาสตร   

สังกัด ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร

การครองตน มีความวริยิะ อตุสาหะในงานทีร่บัผดิชอบ มคีวามรบัผดิชอบตอครอบครวั 

ใหความสําคญัในการดแูล บํารงุรกัษาทรพัยสนิของสวนรวม การครองคน เปนผูมีมนษุยสมัพนัธดี 

มนีํา้ใจ ชวยเหลอื และใหความรวมมือในการปฏบิตังิานและกจิกรรมทุกประเภท การครองงาน 

มีความคิดริเริ่ม หาหลักการ แนวทาง วิธีการใหมๆ มาในการปฏิบัติงาน เปนหัวหนาโครงการวิจัย โครงการยอย 

และเปนผูชวยนักวิจัยหลายโครงการ จุดเดน นําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ผลงานที่ประดิษฐ

หรือสรางขึ้นสามารถนํามาใชไดจริงและอาจนําไปสูนวัตกรรม และทําใหองคกรประหยัดงบประมาณในการจัดหา

อุปกรณราคาแพง
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ขาวสารคณะวิทยาศาสตร มช. ปที่ 21 เดือนมกราคม-มีนาคม 255830

กลุมที่ 3 ลูกจางประจํา

นายมานพ ขันคํา    

อายุการปฏิบัติงาน 20 ป

วุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม

ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ระดับ ส 2  

สังกัด สํานักงานคณะวิทยาศาสตร

การครองตน มีความวิริยะ อุตสาหะในงานท่ีรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบตอ

ครอบครัวและเลี้ยงดูบุตรไดเปนอยางดี รูจักดูแล บํารุงและรักษาทรัพยสินของสวนรวม การครองคน เปน

ผูมีมนุษยสัมพันธดี มีนํ้าใจ และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน เปนที่เคารพของผูปฏิบัติงานที่ออนอาวุโสกวา 

การครองงาน มีความคิดริเริ่มหาแนวทางวิธีการใหมๆ มาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน จุดเดน การเปนผูอาวุโส

ที่สุดในหนวยงาน สามารถเปนผูนํา เปนรุนพี่ที่เปนแบบอยางที่ดีแกรุนนอง

กลุมที่ 4 พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน)

นายสุรชัย แกวพันธ 
อายุการปฏิบัติงาน 17 ป

วุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพราววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม

ตําแหนง พนักงานบริการฝมือ (ดานเทคนิคและเครื่องยนต) 

สังกัด สํานักงานคณะวิทยาศาสตร

การครองตน มีความวิริยะ อุตสาหะในงานที่รับผิดชอบ มีความจงรักภักดีตอ

องคกร รูจักดูแล บํารุงและรักษาทรัพยสินของสวนรวม เปนผูตรงตอเวลา มีความสุภาพ การครองคน เปน

ผูมีมนุษยสัมพันธดี มีนํ้าใจ และใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน การครองงาน มีความคิดริเริ่ม หาแนวทาง 

วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน จุดเดน สามารถเปนผูนํา และรุนพี่ที่เปนแบบอยางที่ดีใหแกรุนนอง รวมทั้ง

สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดหรือนอกเวลาไดเปนอยางดี




