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นางสาวกนกวรรณ อุตรสัก นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศ
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (The Best Poster Award – First Place) ในงานประชุมวิชาการ The 13th 
International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2018) 
ซึ่ง Hanoi University of Science and Technology (HUST), Vietnam และ The University of Toyama, Japan และ 
Japan Institute of Metals เปนเจาภาพจัดขึ้น ระหวางวันที่ 4-7 กันยายน 2561 ณ Hanoi University of Science 
and Technology (HUST), Hanoi, Vietnam

ผลงานนําเสนอที่ไดรับรางวัล คือ การวิจัยหัวขอ “Pinning Particles and Abnormal Grain Growth in a 6063 
Aluminium Alloy during Homogenization” ซึ่งมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก 
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ศ.ดร.ธรณินทร ไชยเรืองศรี และ Prof. Dr. Kenji Matsuda เปนอาจารยที่ปรึกษารวม

งานวิจัยนี้มุ งศึกษาถึงสาเหตุ ปจจัย และกลไกที่ทําใหเกิดโครงสรางเกรนโตผิดปกติในแทงอะลูมิเนียมเกรด 
6063 ซึ่งเปนวัตถุดิบตั้งตนหลักในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอะลูมิเนียมที่ใชในโครงสรางอาคารบานเรือนและงาน
สถาปตยกรรมตกแตง จากงานวิจัยดังกลาวสามารถทําใหเกิดความเขาใจและทํานายโอกาสการเกิดโครงสราง
เกรนโตผิดปกติจากสัดสวนปริมาณอนุภาคอินเตอรเมทัลลิกเฟส ซ่ึงเปนอนุภาคของแข็งที่อยูในโครงสรางอะลูมิเนียม
เกรด 6063 โดยองคความรูจากงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม ดานการปรับสวนผสม
ทางเคมีใหเหมาะสมเพ่ือที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑตอไป 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.) กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดินหนาโครงการความรวมมือศึกษาวิจัยดาราศาสตรและวิทยาศาสตรข้ัวโลก รวมพัฒนา
เครื่องมือวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของรังสีคอสมิกที่มีตอโลก เตรียมสงเคร่ืองมือพรอมนักดาราศาสตรลงเรือสํารวจ
เก็บขอมูลจากจีนถึงขั้วโลกใต รวมระยะเวลา 5 เดือน หวังสรางองคความรูใหมดานฟสิกสดาราศาสตร

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดแถลงขาวโครงการความรวมมือศึกษาวิจัยดาราศาสตรและ
วิทยาศาสตรขั้วโลก โดยมีรองศาสตราจารยบุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 
รองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม อาจารย ดร.วราภรณ 
นันทิยกุล หัวหนาโครงการวิจัยการสํารวจตัดขามละติจูด (อาจารยประจําภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร มช.) และนายพงษพิจิตร ชวนรักษาสัตย นักดาราศาสตร สดร. รวมแถลงขาว 
ซึ่งมีผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย รองคณบดีฝายบริหาร และอาจารย ดร.มาโนช 
นาคสาทา ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร มช. รวมงานแถลงขาวฯ ดวย 
ณ อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ (Northern Science Park) จ.เชียงใหม (อานตอหนา 2)

ศาสตราจารย ดร.ธรณินทร ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร รวมเปนเกียรติ
ในพิธีเปดงานประเพณีลูกชางขึ้นดอย นํานักศึกษาใหมขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุ
ดอยสุเทพ ประจําปการศึกษา 2561 “เตียวข้ึนดอยโตยฮอยครูบา นบไหวสาบรมธาตุเจา 
ฮับขวัญนองเขาออมอก มช.” ซึ่งจัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เพื่อนํานักศึกษาใหมเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ วัดคูบานคูเมืองเชียงใหม 
เพื่อความเปนสิริมงคล ตลอดจนแสดงพลังสามัคคีของเหลาลูกชาง มช. 

โดยในสวนของคณะวิทยาศาสตรได นํานักศึกษาใหมรหัส 61 
จํานวนกวา 500 คน เขารวมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีนักศึกษารุ นพี่ 
ตลอดจนคณาจารยและศิษยเกาคณะวิทยาศาสตรอีกเปนจํานวนมากที่มา
รวมใหกําลังใจใหนอง ๆ เมื่อวันเสารที่ 8 กันยายน 2561 ณ บริเวณประตู
หนามหาวิทยาลัยเชียงใหม จนถึงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

นักศึกษา ป.เอก ฟสิกสและวัสดุศาสตร 
ควารางวัล The Best Poster Award 

ในงาน ICPMAT2018 ที่เวียดนาม

ประเพณีลูกชางขึ้นดอย นำ นักศึกษาใหมขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 
ประจำ ปการศึกษา 2561

มช. จับมือ สดร. เดินหนาโครงการดาราศาสตรขั้วโลก 
สงนักดาราศาสตรศึกษารังสีคอสมิกที่แอนตารกติกา
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(ตอจากหนา 1) รองศาสตราจารย บุญรักษา สุนทรธรรม ท่ีปรึกษา สดร. กลาววา โครงการความรวมมือ
ศึกษาวิจัยดาราศาสตรและวิทยาศาสตรข้ัวโลกครั้งน้ี เริ่มตนต้ังแตป 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงคใหประเทศไทยศึกษาวิจัยดาราศาสตรและวิทยาศาสตรบรรยากาศบริเวณขั้วโลก
รวมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และมอบหมายให สดร. ประสานงานโครงการดังกลาวรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
จนกระทั่งวันที่ 6 เมษายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
เสด็จเปนประธานในพิธีลงนามความรวมมือระหวาง สดร. กับสถาบันวิจัยขั้วโลกแหงจีน (Polar Research Institute 
of China : PRIC) ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และไดเขารวมเปนสมาชิกคณะกรรมการดานวิทยาศาสตร
เพื่อศึกษาวิจัยขั้วโลกใต (Scientific Committee on Antarctic Research : SCAR) อยางเปนทางการในปเดียวกัน

ทางดานรองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ สิงหราชวราพันธ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาววา 
โครงการวิจัยการสํารวจตัดขามละติจูด เปนความรวมมือระหวาง สดร. และ มช. ที่ไดสงขอเสนอตอสถาบันวิจัย
ขั้วโลกแหงจีนในป 2561 เพื่อศึกษาผลกระทบของรังสีคอสมิกตอโลก และไดรับอนุมัติใหนําตูคอนเทนเนอรติดตั้ง
บนเรือสํารวจวิจัย “เชวหลง” (Xue Long) หรือ “เรือมังกรหิมะ” ออกเดินทางเก็บขอมูลจากเมืองเซี่ยงไฮ สาธาณรัฐ

คณะวิทยาศาสตรเปดหลักสูตรฯ 
เชื้อเพลิงชีวภาพ มุงพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ 

โครงการดาราศาสตรขั้วโลก

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และศูนยวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร รวมกับสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มช. จัดพิธีปฐมนิเทศและบรรยายใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
สําหรับผู เขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Management and 
Production of Biofuel) (โครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทยภาคการผลิต 
ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย) โดยมี ศาสตราจารย ดร.ธรณินทร ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
ใหเกียรติกลาวตอนรับผูเขารวมหลักสูตร ซึ่งภายในงานมีผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศรินทร พิมรักษา หัวหนา
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ตลอดจนคณาจารยและผู เขาศึกษารวมกิจกรรม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 
ณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.

หลักสูตรการจัดการและการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ เปนการจัดการเรียนการสอนที่จะตอบโจทยดาน
ความมั่งคงทางพลังงาน และการจัดการปญหาของวัสดุชีวภาพ (Biomass) ในชุมชน โดยมุงเนนผูเรียนที่ทํางาน
ในอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพท่ีตองการพัฒนาองคความรูและตอยอดในการพัฒนางานวิจัยของตนเอง และ
ผูเรียนที่ตองการทํางานในอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ และผูท่ีมีความสนใจในการจัดการปญหาวัสดุชีวภาพ
ในชุมชนและตองการลงทุนผลิตพลังงานทางเลือก (Start-up) ซึ่งจะชวยสรางความเขมแข็งในอุตสาหกรรม
มหัพภาค อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งชุมชน อันจะกอใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศอยางยั่งยืน โดยจัดใหมีการเรียนการสอนแบบ E-learning ผานโปรแกรม Zoom ในชวงเดือน กันยายน 
2561 – พฤษภาคม 2562 

หลักสูตรนี้มุ งหวังใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใชประโยชนและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตนํ้ามันชีวภาพ เพื่อเปนความรูพื้นฐานในการตอยอดงานวิจัย นอกจาก
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตและแนวคิดการพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ นักศึกษาตองมีความรูในเรื่อง
เทคโนโลยีการจัดการกากของเสียแบบองครวม เพื่อใหเกิดความเขาใจในการจัดการของเสียชีวมวลกอนนํามาใช
ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลในแงมุมดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ นอกจากนั้น นักศึกษาจะไดฝกภาคปฏิบัติ 
ณ สถานประกอบการ โดยการแกโจทยและทําวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใตการใหคําปรึกษา
จากทีมคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และยังมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 

ประชาชนจีน ไปยังสถานีวิจัยจงซาน (Zhongshan) ตั้งอยูบริเวณชายฝงของทวีปแอนตารกติกา โดยตูคอนเทนเนอรติดตั้งเครื่องตรวจวัดนิวตรอนเพื่อใชในการวิจัย
ชื่อวา “ชางแวน” (Changvan) ซึ่งไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงานทั้งในและตางประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเดลาแวร และมหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน ริเวอรฟอลส สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยชินชู ประเทศญ่ีปุน ภายในชางแวนติดตั้งเครื่องมือวิจัยที่จําเปน มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในใหคงท่ี และมีการ
ออกแบบใหเหมาะสมกับการเดินทางทางเรือในอุณหภูมิติดลบ ซึ่งนับเปนเรื่องที่นายินดีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรวมมือกับ สดร. ในการพัฒนาความรูความสามารถ
ของคนไทย และไดเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยระดับโลก

อาจารย ดร.วราภรณ นันทิยกุล หัวหนาโครงการวิจัยการสํารวจตัดขามละติจูด กลาววา ความคาดหวังของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผลลัพธที่เปน
องคความรู ใหมดานฟสิกสดาราศาสตร โครงการนี้มีแผนดําเนินการเก็บขอมูลและศึกษาสเปกตรัมของรังสีคอสมิกในชวงกวางของคาความแข็งแกรงตัดที่เรือ
ตัดนํ้าแข็งเคลื่อนท่ีผานในป 2561-2562 ผลการวิจัยครั้งนี้จะนํามาเปรียบเทียบและยืนยันกับผลวิจัยครั้งกอนหนาน้ีที่ไดสํารวจในลักษณะเดียวกัน จะทําใหเขาใจ
สนามแมเหล็กโลกที่เช่ือมโยงกับสภาพอวกาศไดมากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังคาดหวังใหมีการดําเนินการตอเน่ืองในทุก ๆ  ป เนื่องจากตองสังเกตการณจุดมืดบนดวงอาทิตย ซึ่งมีวัฏจักรประมาณ 11 ป และข้ัวสนามแมเหล็ก
ของดวงอาทิตยที่มีวัฏจักรประมาณ 22 ป หากสรางเครือขายในระดับสากลกับกลุมวิจัยที่จัดหาเรือตัดนํ้าแข็งได ก็จะสรางผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง เพื่อศึกษาการ
เปล่ียนแปลงของจุดมืดบนดวงอาทิตยและการเปลี่ยนขั้วของสนามแมเหล็กของดวงอาทิตย นอกจากนี้ยังไดพัฒนานวัตกรรมใหมทางดานอิเล็กทรอนิกสของ
หัววัดนิวตรอนจากอวกาศควบคูกันไป หากทําสําเร็จกลุมวิจัยวางแผนนํามาใชจริงในการสํารวจครั้งถัดไปอีกดวย

ดานนายพงษพิจิตร ชวนรักษาสัตย นักดาราศาสตรไทยเพียงหนึ่งเดียวจากสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ ที่จะไดรวมเดินทางไปขั้วโลกใต กลาววา รูสึก
ดีใจและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดรับเลือกใหเดินทางไปศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะไดเปนสวนหนึ่งของการสรางองคความรูใหมแลว ยังเปนประโยชนและ
เปนแรงบันดาลใจใหกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่มีศักยภาพ และในอนาคตอาจจะเปนโอกาสใหนักศึกษาไทยไดรวมเดินทางไป
แอนตารกติกากับทีมสํารวจ รวมถึงไดพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่เปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยอีกดวย 

ทั้งน้ี โครงการฯ มีกําหนดสงคอนเทนเนอรชางแวนที่เสร็จสมบูรณไปยังเซี่ยงไฮ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 สวนเรือสํารวจวิจัยมีกําหนดเดินทางออกจากเมือง
เซี่ยงไฮ สาธาณรัฐประชาชนจีนไปยังทวีปแอนตารกติกา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 และจะเดินทางกลับสู เมืองเซี่ยงไฮอีกคร้ัง ในวันท่ี 10 เมษายน 2562 
รวมระยะเวลาการเดินทางทั้งหมด 5 เดือน



คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะวิทยาศาสตรนํานักศึกษาชั้นปที่ 1 ทํากิจกรรมจิตอาสา ระหวางวันที่ 18 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 
กันยายน 2561 โดยเม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นักศึกษาไดรวมกันขูดใบสน ใสปุยแปลงฟนฟูปา มอนลอง 
อ.แมริม จ.เชียงใหม วันอาทิตยที่ 19 สิงหาคม 2561 ทํากิจกรรมเก็บทอ PVC เก็บขยะแปลงฟนฟูปา มอนแจม 
อ.แมริม จ.เชียงใหม วันเสาร-อาทิตยที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ทํากิจกรรมในเรือนเพาะชํา บานแมสาใหม 
อ.แมริม จ.เชียงใหม วันเสารที่ 1 กันยายน 2561 เก็บขยะ บริเวณนํ้าตกหวยแกวจนถึงนํ้าตกผาเงิบ ต.สุเทพ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม และวันเสาร-อาทิตยที่ 15-16 กันยายน 2561 ไดเขาเก็บขอมูลนักทองเที่ยวหมูบานมง 
ดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม 

 กิจกรรมตาง ๆ  เหลานี้เปนสวนหนึ่งของวิชาเรียนรูผานกิจกรรม ที่มุ งสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสํานึกที่ดี 
มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย อีกท้ังยังได
พัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรูการทํางานเปนทีม และสงเสริมมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนํา
สิ่งตาง ๆ ที่ไดเรียนรู ไปปรับใชเปนแนวทางในการดํารงชีพในอนาคตในสังคมอยางมีความสุข

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ศาสตราจารย ดร.ธรณินทร ไชยเรืองศรี คณบดี พรอมดวยผู บริหาร
คณะวิทยาศาสตร รับมอบทุนการศึกษาสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 244,414.84 บาท 
จากนายซวง ชัยสุโรจน ผู แทนนายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมทีมงาน ที่มอบใหกับ
คณะวิทยาศาสตรเพื่อจัดสรรเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย โดยทุนการศึกษาดังกลาว
เปนเงินรายไดสวนหน่ึงจากการจัดแขงขันวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหมมาราธอน 2560 ครั้งที่ 2 (Chiang 
Mai University Marathon 2017) ซึ่งจัดโดย สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันอาทิตยที่ 12 
กุมภาพันธ 2560 และในโอกาสเดียวกันน้ี คุณพิมพรรณ หัสวายุกุล ศิษยเกาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 

รหัส 21 ไดมอบเงิน จํานวน 30,000 บาท เพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตรขอกราบขอบพระคุณสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย
เชียงใหม และศิษยเกาคณะวิทยาศาสตรเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ผู ชวยศาสตราจารย ดร.จิรัฏฐ แสนทน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร เปน
ประธานเปดการอบรม “Synchrotron Radiation Applications on XAS Data Analysis and Introduction 
to XPS Technique” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ อาคารฟสิกส 2 หองประชุม 1 (PB2-112) 
ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการ
มหาชน) ระหวางวันที่ 12-13 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใชประโยชน
แสงซินโครตรอนของสถาบันในเทคนิค XAS สรางกลุมผูใชรายใหมใหกับระบบลําเลียงแสง เพื่อ
ชวยใหผูใชมีความชํานาญในการวิเคราะหขอมูล XAS มากข้ึน ตลอดจนพัฒนาความสามารถของ
ผูใชในการทดลองและวิเคราะหผลการทดลอง XAS และเพื่อเผยแพรเทคนิค XPS ใหเปนที่รู จัก

ผูเขารวมการอบรม ประกอบดวย คณาจารย นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจ 
โดยภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยนักวิทยาศาสตรระบบลําเลียงแสงของสถาบันฯ ซึ่งผูเขารวมอบรมจะไดรับ
ความรูทางทฤษฎีและการทดลอง ตลอดจนมีสวนรวมในการฝกวิเคราะหขอมูล
จากการทดลอง และแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในกลุมงานวิจัยตาง ๆ  

นักศึกษาป 1 คณะวิทยาศาสตร ทำ กิจกรรม
จิตอาสา สรางจิตสำ นึกที่ดีตอสังคม 

สมาคมนักศึกษาเกา มช. และศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร 
บริจาคเงินเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร

การอบรม Synchrotron Radiation Applications on XAS 
Data Analysis and Introduction to XPS Technique

ขอเชิญผูสนใจเขารวมการสัมมนา 
Crystallography Makes Crystal Clear @CMU 

24 October 2561
คณะวิทยาศาสตรขอเชิญผูสนใจเขารวมการสัมมนา “Crystallography 

Makes Crystal Clear @CMU” ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร มช. เพ่ือรวมแลกเปล่ียน
ความรูและขอคิดเห็นในการใหบริการเครื่องมือวิเคราะหโดยการเลี้ยวเบน
ของรังสีเอกซ (Single Crystal X-Ray Diffractometer) ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถ
ลงทะเบียนเขารวมงานโดยไมเสียคาใชจายไดที่ https://goo.gl/DfMzSp

สอบถาม/ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://goo.gl/zsQqaM 
และหมายเลขโทรศัพท 0 5394 1932 



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

ดานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
1.  เห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือโครงการพัฒนากําลังคนดานอุตสาหกรรม

ดวยระบบ Michelin Talent Academy (Project Part) 
2. เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะ เร่ือง อัตราคาบริการเคร่ืองนิวเคลียรแมกเนติก

เรโซแนนซสเปกโตรมิเตอร (Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer) 
3. เห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือโครงการวิจัยการสํารวจตามแนว

เสนละติจูด ระหวาง สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ดานบริหารงานบุคคล 
1. เห็นชอบ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 

1 ช่ือ โดยสงเรื่องใหกองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีลับ
2. เห็นชอบ การรายงานความกาวหนาของการไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

ครั้งที่ 4 (ฉบับสมบูรณ) จํานวน 3 ราย ไดแก 1) ผู ชวยศาสตราจารย 
ดร.กาญจนา ดําริห สังกัดภาควิชาเคมี 2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา 
หวังชัย สังกัดภาควิชาชีววิทยา 3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนพร มานะบุญ 
พูลแกว สังกัดภาควิชาชีววิทยา 

3. เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ของอาจารย ดร.นัทธวัฒน เสมากูล สังกัดภาควิชาเคมี 

4. เห็นชอบ ผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ สังกัดศูนยวิจัยวัสดุศาสตร จํานวน 3 ราย 

5. เห็นชอบ การรายงานความกาวหนาการลาเพิ่มพูนความรู ทางวิชาการ 
คร้ังที่ 1 ของผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาต ลิมปชัยพานิช สังกัดภาควิชา
ฟสิกสและวัสดุศาสตร 

ดานบริหารองคกร 
1. เห็นชอบ (ราง) เกณฑวิเคราะหอัตรากําลังผูปฏิบัติหนาที่ทําความสะอาด 
2. เห็นชอบ การพิจารณาทบทวนโครงสรางองคกร 
3. เห็นชอบ แผนพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง) มหาวิทยาลัย

เชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
4. เห็นชอบ การจัดตั้งศูนยการเรียนรูคณะวิทยาศาสตร โดยท่ีประชุมเสนอพื้นที่

เพื่อสรางศูนยการเรียนรู จากบริเวณลานอะตอม อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร 
และตึกภาควิชาสถิติ เปนตึกฟสิกส 1 แทน โดยภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร 
ขอไปหารือกับบุคลากรภาควิชาอีกครั้ง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะวิทยาศาสตรร วมกับสมาคมศิษยเกา

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงาน

คืนสูเหยา Home Coming Day ณ คณะวิทยาศาสตร 

เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2561 และรวมสืบสานประเพณี

รับนองข้ึนดอย โดยการเดินข้ึนไปนมัสการพระบรมธาตุ

ดอยสุเทพ กับนักศึกษาใหมคณะวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 8 

กันยายน 2561 โดยในปน้ี มีศิษยเกาเขารวมงานเปน

จํานวนมาก

Home Coming Day 
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