
นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รบัรางวลั การนาํเสนอผลงานวจิยัในงานประชมุ
วิชาการ Siam Physics Congress 2019

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คว้า 4 รางวัล 
การนาํเสนอผลงานทางวชิาการ ในการประชมุวชิาการนานาชาต ิANSCSE23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ สกุลเสรมิสุข อาจารย์ประจําภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ ได้รับรางวัล
เสนอผลงานวจิัยแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวชิาการ 10th International Conference on Materials for Advanced 
Technologies (ICMAT2019) ระหว่างวันที่ 23-28 มิถุนายน 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จากผลงานวจิัย เร ื่อง 
“Realization of the Graphene/Defective Graphene Micro Ribbon Array Fabricated by Laser Scribe” 

ขาวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปที่ 11 ฉบับที่ 252 วันที่ 1-15 กรกฎาคม 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

อาจารยค์ณะวทิยาศาสตร์ไดรั้บรางวัล
การนาํเสนอผลงานวจิยัในงาน ICMAT2019 ท่ีสิงคโปร์

นางสาวเกล็ดทราย ภูผาคุณ และนายนเรนทร์ฤทธิ์ ธนานุศักดิ์ นักศึกษาระดับปรญิญาโท สาขาวชิาดาราศาสตร ์
ภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวจิัยในงานประชุมวชิาการ Siam Physics Congress 
2019 ซึ่งจัดโดย สาขาวชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทย ระหว่างวันที่ 6–7 มิถุนายน 
2019 ณ โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผลงานของนางสาวเกล็ดทราย ภูผาคุณ คือการวจัิย หัวข้อ Physical 
Properties Distribution of Galaxy Population in Abell 2142 Cluster ซึ่งเป็นการศึกษาววัิฒนาการของกาแลกซี่ 
เพื่อจะได้เข้าใจธรรมชาติของกาแลกซีทั่วไปมากยิ่งขึ้น และอาจนํามาใช้ในการทําความเข้าใจกาแลกซีทางช้างเผือกได้ ส่วนผลงานของ
นายนเรนทร์ฤทธิ์ ธนานุศักดิ์ คือการวจิัย หัวข้อ Luminosity Function of High-z Candidates at the Epoch of 
Reionization (z ≳ 6) in Cosmic Evolution Survey (COSMOS) Field ที่มุ่งศึกษาววิัฒนาการของเอกภพ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาเคมี และสาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวทิยาศาสตร์ คว้า 4 รางวัล การนําเสนอผลงานทางวชิาการ ในการประชุม
วชิาการนานาชาติทางวทิยาการและวศิวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 23 หรอื The 
23rd   International Annual Symposium on Computational Science 
and Engineering (ANSCSE23) ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ณ ภาควชิาเคมี 
คณะวทิยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. นายทินกร แซ่หลี  นักศึกษาระดับปรญิญาเอก สาขาวชิาเคมี ได้รับรางวัล Best Oral Presentation 
2. นายณัฐธิติ เชียงแรง นักศึกษาระดับปรญิญาเอก สาขาวชิาเคมี ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award 
3. นายสุรยิา ตาเที่ยง  นักศึกษาระดับปรญิญาเอก สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award 
4. นายอุทิศ สุรยิา  นักศึกษาระดับปรญิญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award

1

2

3

4



วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรมุงสูความเปนนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลนําเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ประจําปี 2562

ศิษย์เก่าภาควิชาธรณีวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 4 ท่าน ได้รับการแต่งตั้ง
ใหด้าํรงตาํแหนง่ระดบับริหารของกรมทรัพยากรธรณี

5 นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนําเสนอผลงาน ในงานประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักเรยีนทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ประจําปี 2562 หรอื DPST student conference on Science and 
Technology 2019 (DPSTcon 2019) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจัดโดย สถาบันส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

คณะวทิยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควชิาธรณีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 4 ท่าน 
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับบรหิารของกรมทรัพยากรธรณ ี  

1. นายวนิัต พุฒเหียง รหัส 2305181 
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองทรัพยากรแร ่
2. นายนิมิตร ศรคลัง รหัส 2605044 
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ 
3. นายทินกร ทาทอง รหัส 2605035 
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 
4. นายสุธี จงอัจฉรยิกุล รหัส 3705375 
ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 

นายปุณณัตถ์ ช่างสลัก 

1. นายวินัต พุฒเหียง 3. นายทินกร ทาทอง 

2. นายนิมิตร ศรคลัง 4. นายสุธี จงอัจฉริยกุล

นายธนกฤต มามี     

นางสาวสกุลทิพย์ ช่างฆ้อง     

กิจกรรมการแข่งขันนําเสนองานวจิัยหรอืข้อเสนองานวจิัย 
(DPST SciTalk Contest)
ได้แก่ นายปุณณัตถ์ ช่างสลัก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
รางวัลนําเสนอผลงานวจิัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ 
ได้แก่ นายธนกฤต มามี  สาขาฟิสิกส์และธรณีวทิยา
ได้แก่  นางสาวสกุลทิพย์ ช่างฆ้อง  สาขาชีววทิยา 
รางวัลนําเสนอผลงานวจิัยดีเยี่ยมแบบบรรยาย
ได้แก่  นางสาวศรารัตน์ นุใหม่  สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ได้แก่  นางสาวอารยา เรอืงสุข  สาขาเคมี

นางสาวศรารัตน์ นุใหม่     

นางสาวอารยา เรืองสุข     



คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาควชิาเคมีอุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการและการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพ (Management and Production of Biofuel) โดยได้รับเกียรติ
จาก รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คําประกอบ รองอธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม แคนทาร ี่ ฮิลส์ เชียงใหม่

หลักสูตรการจัดการและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ดําเนินการโดย ภาควชิา
เคมีอุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลักสูตรที่จะตอบโจทย์
ด้านความมั่นคงทางพลังงาน และการจัดการปัญหาของวัสดุชีวภาพ (Biomass) ในชุมชน 
ที่มุ่งเน้นผู้เรยีนที่ทํางานในอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และ
ต่อยอดในการพัฒนางานวจิัยของตนเอง ผู้ที่ต้องการทํางานในอุตสาหกรรมพลังงาน
ชีวภาพ และผู้ที่มีความสนใจในการจัดการปัญหาวัสดุชีวภาพในชุมชนและต้องการลงทุน
ผลิตพลังงานทางเลือก (Start-up) จัดการเรยีนการสอนวชิาบรรยาย ทั้งแบบชั้นเรยีน
และแบบทางไกล ในช่วงเดือนกันยายน 2561 – พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้นักศึกษา
ยังได้ฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ โดยการแก้โจทย์และทําวจิัยเพื่อพัฒนา
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใต้การให้คําปรกึษาจากทีมคณาจารย์ และได้ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

คณะวิทยาศาสตร์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
การจัดการและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

 หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์และการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพและเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตนํ้ามันชีวภาพ เพ่ือเป็นความรู้พื้นฐานในการ
ต่อยอดงานวจิัย นอกจากความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ผลิตและแนวคิดการพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
นักศึกษาต้องมีความรู้ในเร ื่องเทคโนโลยีการจัดการ
กากของเสียแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในการจัดการของเสียชีวมวลก่อนนํามาใช้ใน
การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลในแง่มุมด้านสิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจ 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ที่ ภาควชิาเคมีอุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 
943401-2



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 การขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหนักศึกษามหาวิทยาลัย

แหงชาติลาว นักศึกษาจาก NUOL จํานวน 5 คน ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 ป ระดับปริญญาเอกฐานตรี 4 ป และระดับ
ปริญญาเอกฐานโท 3 ป 

2. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอัญมณี
วิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

3. เห็นชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
และชีวเคมีเทคโนโลยี ฉบับป พ.ศ.2559

4. เห็นชอบ การขอเปดกระบวนวิชาสําหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย จํานวน 
2 กระบวนวิชา 

ดานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
1. เห็นชอบ ขอมูลจํานวนเงินงบประมาณคงเหลือสําหรับการประชุมสัมมนาทาง

วิชาการฯ ณ ตางประเทศ และการสนับสนุนคาใชจายสําหรับการประชุม
สัมมนาฯ ในชวง 3 เดือนสุดทายของปงบประมาณ จํานวน 3 ราย ตามเกณฑ
ประกาศคณะฯ ตามเสนอ โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหมีการปรับแกประกาศฯ 
เร่ือง หลักเกณฑการใชงบประมาณเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร และเงินราย
ไดอ่ืน ๆ  เพื่อการประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือการฝกอบรม ณ ตางประเทศ 

2. เห็นชอบ การขอรับการสนับสนุนคาใชจายการดําเนินงานภายใตโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการฯ ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรัตน วัฒนกสิวิชช 
สําหรับเดินทางไปปฏิบัติงานระยะสั้น ระหวางวันที่ 20-27 มิถุนายน 2562 

ณ National Taiwan Normal University ไตหวัน โดยท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ 
คร้ังตอไปขอใหปฏิบัติตามประกาศ เร่ือง หลักเกณฑการใชเงินรายไดสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมทางวิชาการภายใตโครงการความรวมมือทางวิชาการ
กับหนวยงานตางประเทศ 

3. เห็นชอบ เสนอชื่อนักวิจัยดานสิ่งแวดลอม และนํ้า จํานวน 4 ราย เขารวม
ประชุมวิชาการ ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2562  

ดานบริหารงานบุคคล
เห็นชอบ ผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาเคมี 

จํานวน 2 ราย

ดานบริหารงานการเงิน
เห็นชอบ (ราง) ประกาศฯ เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเงื่อนไข

การจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ฉบับท่ี.../2562 (คาตอบแทนประธานกรรมการ
สหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร) โดยที่ประชุมเห็นชอบใหจายเงินคาตอบแทน
ประธานกรรมการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร ในอัตราไมเกิน 3,500 บาท
ตอเดือน

ดานบริหารองคกร 
1. เห็นชอบ การทบทวนแผนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 

2563-2564 โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะ/แกไข/เพิ่มเติม 
2. เห็นชอบ การขออัตราจางพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) 

ประจําปงบประมาณ 2563 โดยท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ/แกไข/เพิ่มเติม 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาคัดเลือก

เปนนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีเดน

ดวยสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนดใหมีการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีเดน เปนประจําทุกป โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มีคุณสมบัติควรแกการยกยองและประกาศเกียรติคุณใหทราบโดยท่ัวกัน

สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงขอเชิญชวนมายังองคกร หนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดโปรดเสนอชื่อบุคคลที่เปนนักศึกษาเกา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีเดน และหากมีเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของซึ่งจะเปนประโยชนตอการพิจารณาก็สามารถนําสงเปนเอกสารเพิ่มเติมได โดยกรุณาสงไปยัง ประธานคณะดําเนินงานคัดเลือกนักศึกษา
เกามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีเดน ประจําป ๒๕๖๒ สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม ๑๓๐ ถนนนิมมานเหมินท ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
๕๐๒๐๐ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือสมาคมฯ จะไดดําเนินการนํารายชื่อนักศึกษาเกาที่ไดรับการเสนอชื่อเขาสูขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก
เปนนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีเดน ประจําป ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ ตอไป

ดูรายละเอียดและสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเสนอช่ือนักศึกษาเกาดีเดนมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๒ ไดที่ http://www.cmualumni.or.th

วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรมุงสูความเปนนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล


