
อาจารยภ์าควชิาเคมไีดร้บัรางวลันกัวจิยัรุน่ใหม ่ทีม่ผีลงาน
โดดเด่น จากสมาคมโพลิเมอร์ฯ PST Rising Star 2019

ภาควชิาเคมรีว่มเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุวชิาการนานาชาติ
ทางวทิยาการและวศิวกรรมเชงิคอมพิวเตอร ์(ANSCSE23) 

ศูนย์วจัิยวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร ์
ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวชิาการนานาชาติ The 5th

EnvironmentAsia International Conference 
on “Transboundary Environmental Nexus: 
From Local to Regional Perspectives” หรอื 
The 5th EnvironmentAsia ระหว่างวันที่ 13-15 
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยได้มีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2562 ซึ่งรับเกียรติจาก นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ 
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา 
จีนศาสตร์ นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย 
และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 
รองอธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (อ่านต่อหน้า 2)

ขาวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปที่ 11 ฉบับที่ 251 วันที่ 16-30 มิถุนายน 2562

วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : sCi )

strategic Management = บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ Customer Focus = มุ่งเน้นทีน่ักศึกษา 
institutional Learning = เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้

www.science.cmu.ac.th
www.facebook.com/science.cmu
Line : ID@scicmu

ขาวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม www.science.cmu.ac.thwww.science.cmu.ac.th

ศูนย์วิจัยวิทย์ฯ 
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สอสท 
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านสิ่งแวดล้อม The 5th

EnvironmentAsia

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นฤน วรจิตติพล อาจารย์ประจ�าภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร ์
ได้รับรางวัล PST Rising Star 2019 หรอื Polymer Society of Thailand (PST) Rising 
Star 2019 จากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ในการประชุมวชิาการนานาชาติโพลิเมอร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (PCT-9) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม อมาร ีวอเตอร์เกท 
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นรางวัลท่ีมอบเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีประสบการณ์การ
ท�างานในระยะเร ิ่มต้น แต่มีผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และมี
คุณสมบัติและจรรยาบรรณนักวจิัยที่ดี

ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวทิยาการและวศิวกรรมเชิงคอมพิวเตอร ์
และภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-science จัดการประชุมวชิาการนานาชาติทางวทิยาการ
และวศิวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 23 หรอื The 23rd International Annual Symposium 
on Computational Science and Engineering (ANSCSE23) ระหว่างวันที่ 27-29 
มิถุนายน 2562 ณ ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ์
ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์ กล่าวรายงาน
การจัดงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเคมี 1 ภาควชิาเคมี 
คณะวทิยาศาสตร์

ANSCSE23 เป็นงานท่ีจัดข้ึนเพ่ือเป็นเวทีให้นักวจัิย อาจารย์ และนักศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศได้มีโอกาสน�าเสนอผลงานวจัิยสู่สาธารณะ และรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ
ในแขนงต่าง ๆ  รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานวจิัย 
อันจะน�าไปสู่การพัฒนางานวจัิยและความร่วมมือกันในอนาคต โดยการประชุมจัดต่อเน่ืองทุกปี
หมุนเวยีนไปตามสถาบันวจิัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

EnvironmentAsia
(ต่อจากหน้า 1) การประชุมนานาชาติ 

EnvironmentAsia จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2552 
และจัดต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุก ๆ  สองปี โดย สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ซึ่งเป็น
สมาคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาและวจัิยด้าน
สิ่งแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีสมาชิกเป็น
ทั้งบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาวทิยาลัยทั่วประเทศ

การประชุม EnvironmentAsia  ครั้งที่ 5 นี้ 
มีคณาจารย์ นักวจิัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รวมถึงนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ภายในงานมีการเสวนา
ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นเวที 
ส�าหรบัการแลกเปลีย่นความคิดเห็นและประสบการณ์ 
รวมถึงการน�าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  
ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และมลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ

ต่อสุขภาพ โดยมีการน�าเสนอผลงานวจัิยทั้งแบบ
ปากเปล่าและแบบโปสเตอร์

การจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถน�าไปสู ่
การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
งานวจิัยและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติต่อไป

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี 
ในโอกาสครบรอบ 30 ปี NIFS ณ ประเทศญี่ปุน่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ
วเิทศสัมพันธ์ คณะวทิยาศาสตร์ ในนามผู้แทนคณะวทิยาศาสตร์ เดินทางไปร่วมแสดง
ความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในงาน Anniversary Ceremony and Celebratory 
Party for The 30th Anniversary of The Founding of The National 
Institute for Fusion Science (NIFS) ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2562 ทั้งนี้ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองสถาบัน



คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะวทิยาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาพนักงานมหาวทิยาลัยท่ีบรรจุ
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ณ จีรัง เฮลธ์ 
วลิเลจ อ�าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ 
ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ
และกล่าวให้โอวาท 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิให้พนักงานใหม่
ของคณะฯ ทั้งสายวชิาการและสายสนับสนุน จ�านวน 55 คน มีความรู้
ความเข้าใจในวสิัยทัศน์และพันธกิจการบรหิารคณะฯ รวมถึงกฏเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หน้าที่ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ทีพ่งึไดร้บัขณะปฏบิตังิาน
ในมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนแนวทางความก้าวหน้าและการพัฒนา
ตนเอง เพื่อเสรมิสร้างทัศนคติที่ดีในการท�างาน ซึ่งจะช่วยให้การท�างาน
ร่วมกันเป็นไปอย่างราบร ื่นและมีประสิทธิภาพ โดยภายในงานมีกิจกรรม
หลากหลายท่ีน่าสนใจ ทั้งกิจกรรมสัมพันธ์และการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานใหม่

ภาควชิาเคมีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาภาควชิาเคมีอุตสาหกรรม 
ประจ�าปี 2562 เพื่อให้บุคลากรทั้งสายวชิาการและสายสนับสนุนวชิาการ
ได้รับทราบและตระหนักถึงการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในกระบวนการ
การเรยีนการสอน และเพื่อร่วมกันทบทวนวสิัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 
เป้าหมายตัวชี้วัด การบรหิารงาน และการด�าเนินงานของภาควชิา 
รวมถึงการวเิคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประกันคุณภาพ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 
ตลอดจนเพื่อก�าหนดทิศทางของการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวชิา
เคมีอุตสากรรมทุกระดับ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรนิทร์ พิมรักษา หัวหน้าภาควชิาเคมี
อุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา 
ในวันที่ 10-11, 14–16 มิถุนายน 2562 ณ ภาควชิาเคมีอุตสาหกรรม 
จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุร ี

โครงการสัมมนา
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ประจําปี 2562

โครงการสัมมนาพนักงานใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ 



ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร รองคณบดีฝายบริหาร 
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร

กองบรรณาธิการ : หวัหนางานและผูชวยหวัหนางานในสำนกังานคณะฯ หวัหนาธุรการภาควิชา ศูนย 
นายพิเชษฐ พุทธิรงัษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนสั กนัถา 

พิมพที่ : หนวยพิมพเอกสาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
239 ถ.หวยแกว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 
สงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไดที่ นางสาวสายนที ใจหอม ประชาสมัพนัธคณะวิทยาศาสตร 
โทร. 0 5394 3318 หรือ prscicmu@gmail.com

ดานบริหารงานวิชาการ
1.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย กรณีขอปรับเพิ่มกระบวนวิชาเอกเลือก 

จํานวน 6 กระบวนวิชา สาขาวิชาสัตววิทยา (ฉบับป พ.ศ. 2554) 
2.  เห็นชอบ การปรับเงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา 206217 ภาควิชา

คณิตศาสตร 
3  เห็นชอบ การขอเปดกระบวนวิชาใหม จํานวน 1 กระบวนวิชา คือ ว.คณ.492 

(206492): การฝกงานทางคณิตศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร 
4.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

กรณีขอปรับเพิ่มกระบวนวิชาเอกเลือก (ฉบับป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2549) 
5  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย สาขาวิชาคณิตศาสตร กรณี

ขอปรับเพิ่มกระบวนวิชาเอกเลือก (ฉบับป พ.ศ.2554) 
6.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชา

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี กรณีขอปรับเพิ่มกระบวนวิชาเอกเลือก (ฉบับป 
พ.ศ.2554) 

7.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย สาขาวิชาชีววิทยา และสาขา
จุลชีววิทยา กรณีขอปรับเพิ่มกระบวนวิชาเอกเลือก (ฉบับป พ.ศ. 2554) 

8.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาฟสิกส (ฉบับป พ.ศ. 2554) 
ทั้งนี้ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ รับไปหารือรายละเอียดกับภาควิชาฟสิกสและ
วัสดุศาสตร เพื่อขอชะลอการปรับปรุงกระบวนวิชาเอกบังคับกอน เน่ืองจาก
จะเปนการปรับปรุงหลักสูตรมาก

ดานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
เห็นชอบ การเสนอเพื่อพิจารณาลงนาม Cotutelle Agreements สําหรับ Double 

Degree Program 

ดานบริหารองคกร
1.  ระบบสนับสนุนตัวชี้วัดและการทบทวนตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงานของ

สวนงาน ปงบประมาณ 2562-2564 
1)  ที่ประชุมเห็นชอบระบบสนับสนุนตัวชี้วัด 3 ระบบ คือ

1.1) e-Portfolio system : ระบบแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส 
1.2) e-Curriculum : ระบบสารสนเทศหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร
1.3) e-SCI-TrackingPlan : ระบบติดตามตัวชี้วัดและแผนดําเนินงาน 

2)  เห็นชอบตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน ปงบประมาณ 
2562-2564 โดยมีขอเสนอและใหปรับแกไขตัวช้ีวัดบางตัว 

2.  เห็นชอบ การขอคืนอัตราอาจารยของภาควิชาชีววิทยาใหกับศูนยวิจัย
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

3.  เห็นชอบ การขอจัดสรรพื้นที่สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการขอมูล ดังน้ี
1) พื้นที่บริเวณใตบันไดตึก SCB4 เห็นชอบใหปรับปรุงเปนหองเก็บของ
2) พื้นที่ระหวางตึก SCB4 และตึกคณิตศาสตร เห็นชอบใหตอเติมกันสาด 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

ศิษยเกาภาคววิชาเคมี รหัส 25 (บัณฑิตศึกษา) 
จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค และทัศนศึกษา รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนทัศนคติ ในบรรยากาศอันแสนอบอุ น 
เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ณ หาดตื้น คลื่นสวย รีสอรท 
จ.จันทบุรี ซึ่งในปนี้ จัดขึ้นเปนครั้งที่ 3 และจะจัดอยางตอเนื่อง 
เพื่อเปนการกระชับความสัมพันธที่ดีตอกัน

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล


