
นักศึกษาวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลวิจัยการศึกษา การรอดชีวิตของกบนา 
ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลงานวจิัยของคณะนักวจิัยภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศ
เพื่อนวัตกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงนําโดย ศาสตราจารย์ 
ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ได้รับการคัดเลือกข้ึนเป็นภาพปกและเป็นบทความเด่นประจําฉบับ 
ในวารสาร Talanta ฉบับวันที่ 15 August 2019, Volume 201 ซึ่งเป็นหน่ึงใน
วารสารวชิาการชั้นนําทางเคมีวเิคราะห์ ในระดับนานาชาติ โดยผลงานวจิัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ คือ งานวจิัย เร ื่อง “A simple platform with moving drops for 
downscaling chemical analysis incorporating smartphone detection” 
ซึ่งเป็นการศึกษาการนําช้ินคนกาแฟมาใช้ในการลดขนาดการวเิคราะห์ทางเคมีพร้อม
การใช้ smartphone ในการตรวจวัด 

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ และคณะนักวจิัย ยังได้รับเชิญให้
เขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ของวารสารดังกล่าวอีกด้วย 
คือ บทความ เร ื่อง “Experiences with the uniqueness of Talanta” 
ในวารสารฉบับวันที่ 1 October 2019, Volume 203, pp287-9

ขาวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปที่ 11 ฉบับที่ 250 วันที่ 1-15 มิถุนายน 2562
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ผลงานนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือนวัตกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มช. ได้รับคัดเลือกขึ้นปกและเป็นบทความเด่นในวารสาร Talanta 
วารสารวิชาการชั้นนําทางเคมีวิเคราะห์ระดับนานาชาติ

นางสาวศรสวรรค์ เลี่ยมทอง 
นักศึกษาระดับปรญิญาโท สาขาวชิา
ชีววทิยา ภาควชิาชีววทิยา คณะ
วทิยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best 
Poster Presentation Award 
ในการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
(International Conference 
on Biodiversity 2019: Biodiversity and 
Health) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 
2562 ณ Centara Grand & Bangkok 
Convention Centre at Central World 
กรุงเทพมหานคร 

ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ การวจัิยหัวข้อ “Effect 
of Water Temperature on Growth, Survival 
and Health Status of East Asian Bullfrog 

(Hoplobatrachus rugulosus) 
Larvae” ซ่ึงมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุภาพ แสนเพชร เป็นอาจารย์
ที่ปรกึษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร. มนฤดี ชัยโพธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรกึษา
ร่วม

งานวจัิยนี้มุ่งศึกษาถึงระดับอุณหภูมิ
สูงสุดและตํ่าสุดที่มีผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพของตัวอ่อนกบนา รวมถึงศึกษา

ผลของการเปล่ียนแปลงอุณหภูมินํ้าแบบฉับพลัน
ต่อการรอดชีวติ การเจรญิเติบโต และการตอบ
สนองทางสรรีวทิยาของตัวอ่อนกบนา ข้อมูลที่ได้
จากการวจิัยนี้ถือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบนาในการป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของสิ่งแวดล้อมอย่างอย่างฉับพลัน



วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรมุงสูความเปนนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
สําหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และพลาสติกชีวภาพ

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสําหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ ภายใต้
ความร่วมมือของศูนย์วจิัยวัสดุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดการสัมมนา หัวข้อ 
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสําหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และพลาสติกชีวภาพ โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และ
กล่าวรายงานการจัดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วจิัย
วัสดุศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทาร ีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

เคร ื่องพิมพ์ 3 มิติ จึงเป็นเทคโนโลยีท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยี
ในปัจจุบันที่ทําให้สามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น โลหะ เซรามิก 
พลาสติก วัสดุชีวภาพ 

การพิมพ์ 3 มิติ ขยายวงกว้างในทางการแพทย์หลากหลายสาขา ท้ังการ
สร้างอวัยวะเทียม การศัลยกรรมแก้ไขขากรรไกร ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ช่วย
ให้การผ่าตัดแม่นยําและรักษาได้อย่างตรงจุด เพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยได้
อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างการพิมพ์ 3 มิติที่นําไปใช้ในกระบวนการทางการแพทย์ 
เช่น สร้างแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ สร้างอุปกรณ์ที่ใช้เป็น
แนวทาง (Surgical Guilds) ในการรักษาผู้ป่วย อุปกรณ์ที่ฝังในร่างกาย
ผู้ป่วย (Implants) เช่น โครงร่างเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะของผู้ป่วย 
โครงร่างใบหูแทนกระดูกอ่อนเพ่ือให้ร่างกายสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาห่อหุ้มเป็นใบหู 
ชิ้นส่วนกะโหลก ฟันเทียม ขาเทียม แขนเทียม ไปจนถึงการสร้างไตเทียมและ
หลอดเลือดเทียม ซ่ึงมีการพัฒนาให้แพทย์สามารถทําความเข้าใจในอวัยวะ
ของผู้ป่วยรายบุคคลเพ่ือสามารถจัดทําอุปกรณ์การรักษาอย่างเหมาะสมกับ
ตัวผู้ป่วย และการนําไปใช้พิมพ์อวัยวะเทียมเพ่ือใช้ทดแทนอวัยวะของผู้ป่วย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้พลาสติกยังถูกนําไปใช้ในการผลิตสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย
หลายประเภท เช่น โมเดลหุ่นโชว์ เคร ื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน เคสสําหรับ
ใส่มือถือ ซึ่งสินค้าเหล่านี้บางชิ้นอาจถูกทิ้งหลังใช้งานได้ไม่นาน การใช้พลาสติก
ที่ย่อยสลายได้มาเป็นวัสดุในการผลิตก็จะช่วยลดปรมิาณขยะลงได้มาก มิติใหม่
ในยุครู้ทันเทคโนโลยีจึงมีการนํานวัตกรรมพลาสติกชีวภาพและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี 3D Printing มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน นอกจากจะช่วยลด
โลกร้อนแล้วยังช่วยให้เรามีชีวติที่ดีขึ้นจากอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยไม่ต้องเจ็บตัว
เพิ่มจากการผ่าตัดซ้ําด้วย

ข้อมูลจาก ศูนย์วจัิยวัสดุศาสตร์

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ นักวจิัย และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีทํางานวจิัยด้านวัสดุศาสตร์ ที่มีความสนใจงานวจิัยด้านเทคโนโลยี
การพิมพ์สามมิติสําหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และพลาสติกชีวภาพ ได้สร้าง
เครอืข่ายการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานงานวจิัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
การพิมพ์สามมิติสู่การพัฒนาองค์ความรู้เชิงประยุกต์ ภายใต้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ การผลิตต้นแบบ 
และผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสําหรับอุตสาหกรรม
การแพทย์และพลาสติกชีวภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จํานวน 70 คน 
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากคณะวทิยาศาสตร ์
มช. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รวมทั้งบรษัิท
เอกชน ร่วมเป็นวทิยากรในการบรรยาย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสําหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และ
เซ็นเซอร์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจหลักเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านงานวจัิย
และการพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร ์
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
และศูนย์วจิัยวัสดุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้
เกิดการทํางานวจิัยร่วมกันด้านวัสดุขั้นสูงสําหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และ
เซ็นเซอร์ ตั้งแต่ต้นนํ้า-กลางนํ้า-ปลายนํ้า เช่น แก๊สเซ็นเซอร์ ไบโอเซ็นเซอร์
ทางไฟฟ้าเคมีพิมพ์ได้ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์พิมพ์ได้ รอยต่อ
พีเอ็นพิมพ์ได้ เทอร์โมอิเลคทรกิพิมพ์ได้ ฉลากบรรจุภัณฑ์ฉลาด และ 
วัสดุทางการแพทย์สามมิติ เป็นต้น 

การเติบโตอย่างรวดเร็วของวงการแพทย์ในปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการรักษาโรคของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํามากข้ึน 



คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ฮักกันเกมส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร ตั้งทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวทิยาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
นํานักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ จํานวน 100 คน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวทิยาศาสตร์
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ฮักกันเกมส์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 

การแข่งขันกีฬาวทิยาศาสตร์สัมพันธ์ในครั้งนี้ กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 
มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาภายในมหาวทิยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีนักกีฬาคณะวทิยาศาสตร ์
จาก 21 สถาบัน ทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อส่งเสรมิการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ที่แข็งแรง และเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาวทิยาศาสตร์ทั่วประเทศ

บรรยากาศ
กิจกรรม Ars 

Suthepensis 2019 
ครั้งที่ 2 หัวข้อ “สาหร่าย” 
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
ผ่านแรงบันดาลใจจาก

ธรรมชาติวิทยา 
โดย ศูนย์ธรรมชาติ

วิทยาดอยสุเทพ
เฉลิมพระเกียรติฯ 

Ars 
Suthepensis 
2019 

ระหว่างวันที่ 1-2 
มิถุนายน 2562 

ณ ศูนย์ธรรมชาติ
วิทยาดอยสุเทพ

เฉลิมพระเกียรติฯ 
ห้องปฏิบัติการสาหร่าย 
และสวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 



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 ผลการเรียนประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
2.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย กรณีขอปรับเพิ่มกระบวนวิชาเอกเลือก 

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาธรณีวิทยา (ฉบับป พ.ศ.2554) 
3.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย กรณีขอปรับเพิ่มกระบวนวิชาเอกเลือก 

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ฉบับป พ.ศ.2554) 
4.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 214493 (ปญหาพิเศษทางสัตววิทยา) 

สาขาวิชาสัตววิทยา

ดานบริหารงานบุคคล
1.  เห็นชอบ อนุมัติใหคณาจารยลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ประจําป 2562 จํานวน 5 ราย ไดแก 
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล อุดพวย สังกัดภาควิชาธรณีวิทยา
2)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญุตา ภูชินาพันธุ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร

3)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมพล บุญปก สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร
4)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยรัตน ยิ่งทวีสิทธิกุล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร
5)  อาจารย ดร.เปนหญิง โรจนกุล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร

2.  เห็นชอบ การรายงานความกาวหนาของการไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
ครั้งท่ี 3 ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ มูลชัย สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร

ดานบริหารองคกร
1.  เห็นชอบ เชิญชวนภาควิชาเขารวมโครงการจัดการขยะรีไซเคิล ทั้งนี้ สามารถ

แจงผลการเขารวมโครงการไดที่เลขานุการคณะ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 
2562 

2.  ไมเห็นชอบในหลักการ การสรางอาคารสํานักงานและปฏิบัติการเพื่อใชสําหรับ
เปนศูนยจัดฝกอบรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ประชุมมีขอเสนอ
แนะใหศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน
การขอกอสรางอาคารดังกลาว

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรมุงสูความเปนนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล


