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คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ จัดการแข่งขัน
ว ิ่งมินิมาราธอน Science CMU Run 2020 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายกสภา
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เมื่อวันที่ 5 
มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ 
นันทจิต อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ 
ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ กล่าว
รายงานความเป็นมาของการจัดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 5 
มกราคม 2563 ณ บรเิวณลานเพลิน อาคารเคมี 1 คณะวทิยาศาสตร ์

การแข่งขันว ิ่งมินิมาราธอนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสรมิให้คณาจารย์ 
บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ออกก�าลังกายเพื่อให้มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยรายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายจะน�าเข้าสมทบกองทุน 60 ปี คณะวทิยาศาสตร์ เพื่อบูรณะอาคาร
ฟิสิกส์ 1 ให้เป็นศูนย์การเรยีนรู้ 60 ปี คณะวทิยาศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุนทุน
การศึกษาแก่นักศึกษา และจัดหาครุภัณฑ์และเคร ื่องมือวจิัยในระดับสูงต่อไป 
(อ่านต่อหน้า 2) 

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานท�าบุญประจ�าปี  
ประชมุบคุลากร และงานสง่ท้ายปีเกา่  
ต้อนรบัปีใหม ่2563 
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คณะวทิยาศาสตร์จัดงานท�าบุญประจ�าปี การประชุมบุคลากร และงานส่งท้าย
ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ในโอกาสพิเศษครบรอบ 55 ปี คณะวทิยาศาสตร ์
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง SCB2100 และบรเิวณโถงชั้น 1 อาคาร 
40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ โดยในช่วงเช้ามีการจัดพิธีท�าบุญประจ�าปีและตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จ�านวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิรมิงคลแก่ตนเอง 
ครอบครัว และคณะฯ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายมีการประชุมบุคลากร ประจ�าปี 2562 
เพื่อให้บุคลากรได้รับฟังการรายงานผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้าในด้าน
ต่าง ๆ  ตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการบรหิารงานในอนาคต โดยศาสตราจารย์ 
ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการแนะน�า
ผู้บรหิารและบุคลากรใหม่ พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ
คณะฯ และผู้ที่มีผลงานวจัิยดีเด่น ส่วนในช่วงเย็นมีการจัดงานท้ายปีเก่า ต้อนรับปี
ใหม่ 2563 ในโอกาสพิเศษครบรอบ 55 ปี คณะวทิยาศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญ
ก�าลังใจแก่บุคลากรคณะวทิยาศาสตร์ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรจากทั้งส�านักงาน 
ภาควชิา และศูนย์ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง 



นักศึกษาสาขา  
Data Science  
ไดร้บัรางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 
ประเภท A-Math  
รุน่ Open ระดบัภาคเหนอื

  
โครงการอาสารว่มใจเพ่ือบ้านหลงัใหมแ่หง่การเรยีนรู้ 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขา Data Science คณะวทิยาศาสตร์ นายจักรนิทร์ ฉิมพุฒ ที่ได้
รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท A-Math รุ่น Open ระดับภาคเหนือ ในงานแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวริ์ดเกม 
เอแม็ท ค�าคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2563

(ต่อจากหน้า 1) การแข่งขันว ิ่งมินิมาราธอน Science 
CMU Run 2020 มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จ�านวน 
1,212 คน โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 8 รุ่น (ชาย-
หญิง) ได้แก่ รุ่นอายุต�่ากว่า 20 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-34 ปี 
อายุ 35-39 ปี อายุ 40-44 ปี อายุ 45-49 ปี อายุ 50-59 
และอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีการมอบถ้วยรางวัลรวมทั้งสิ้น 50 ถ้วย 
ประกอบด้วย ว ิ่งมินิมาราธอน 48 ถ้วย และถ้วย Over All 
ชาย-หญิง จ�านวน 2 ถ้วย และแบ่งระยะการว ิ่งออกเป็น 2 ระยะ 
คือ มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และฟันรัน 4 กิโลเมตร โดย
ใช้เส้นทางว ิ่งภายในมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจัดงานอย่างดีย่ิงจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน อาทิ บรษัิท ลานนา
โปรดักส์ จ�ากัด บรษัิท ชายน์นิ่ง โกลด์ จ�ากัด บรษัิท กรณิศก่อสร้าง 
จ�ากัด บรษัิท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด บรษัิท 
กรนี โพลีเมอร์ จ�ากัด บรษัิท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด 
บรษัิท เคร ื่องดื่มกระทิงแดง จ�ากัด ตลอดจนศิษย์เก่า และ
ห้างร้านต่าง ๆ คณะวทิยาศาสตร์ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน
การจัดงานทุกภาคส่วน รวมถึงนักว ิ่งทุกท่านที่ให้ความสนใจ
เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จนส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวทิยาศาสตร์ น�าโดย ผศ.ดร.อภินนท์ นันทิยา 
ออกเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาการศึกษา ในโครงการอาสาร่วมใจเพื่อบ้านหลังใหม่แห่งการเรยีนรู้ เดือน
ธันวาคม 2562 ในการสร้างโรงอาหารให้แก่ ศศช.แม่ฟ้าหลวง ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย
นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท ร่วมกับคณะวทิยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
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รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น
(1) อาจารย์วรลักษณ์ อังศุวรางกูร ภาควิชาเคมี
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ ภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์

นักวิจัยดีเด่น 
(3)  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ สุขส�าราญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
  นักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทรวรรณกูร ภาควิชาชีววิทยา 
  นักวิจัยดีเด่นรุ่นกลาง อายุมากกว่า 35 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี 
(5) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล ภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์ 
  นักวิจัยดีเด่นรุ่นอาวุโส อายุมากกว่า 45 ปี และยังไม่เกษียณอายุงาน 
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร ภาควิชาเคมี มีบทความวิจัยดีเด่น
  ที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการฯ สูงสุด ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นฤน วรจิตติพล ภาควิชาเคมี มีบทความวิจัยดีเด่น
  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สูงสุด 

บุคลากรดีเด่น 
ประเภทงานวิชาการ อายุไม่เกิน 40 ปี 
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากร ภูมาศ ภาควิชาชีววิทยา
ประเภทงานวิชาการ อายุ 40 ปี ขึ้นไป 
(9) รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวล ีภาควิชาคณิตศาสตร์
ประเภทงานปฏิบัติการ กลุ่มด้านบริการ (งานธุรการ / ส�านักงาน) 
(10) นางพรรณี ภูพันธ ์ภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์
ประเภทงานปฏิบัติการ กลุ่มด้านบริการ (ห้องปฏิบัติการ) 
(11) นายณัฐกร ยั่วยวน ภาควิชาชีววิทยา
ประเภทงานปฏิบัติการ กลุ่มด้านบริการ (งานทั่วไป) 
(12) นายบุญมา ใจน้อย ภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์
ประเภท อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 
(13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว ภาควิชาชีววิทยา

ขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจ�าปี 2562



  
คณะวทิยาศาสตรล์งนาม MOA รว่มกบั ม.มาลายา 

มาเลเซยี พร้อมน�านักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้และการวิจัย

  
ศนูย์วจิยัวทิยาศาสตรสิ์ง่แวดลอ้ม 

จดัประชมุระดมความคิดเห็น 
จากผูม้สีว่นได้ส่วนเสยีจากมลพิษหมอกควนั

ศูนย์วจิัยวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์ จัดการประชุม
ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเร ื่องผลกระทบจากมลพิษ
หมอกควัน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 
รองอธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วจิัยวทิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะท�างานร่วมน�าเสนอผลการด�าเนินโครงการ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุม NSP RICE 
GRAIN AUDITORIUM อาคารอุทยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่

 โดยโครงการการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานการณ์
หมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อการประเมินผลกระทบ 
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนี้ เป็นโครงการซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร 
จันทระ หัวหน้าศูนย์วจิัยวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าโครงการ 
โดยได้รับทุนสนับสนุนการวจัิยจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
ในภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืน การจัดการประชุมในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์
ส�าคัญเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน
เพื่อน�าไปสู่การเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อ
ตกลง (MOA) ร่วมกับ Prof.Dr.ISMAIL YUSOFF คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
มาลายา (University of Malaya) ประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสรมิความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปรญิญาตรชีั้นปีที่ 2 และ 3 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังส่งเสรมิ
การแลกเปลี่ยนวทิยากรบรรยายพิเศษระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ มหาวทิยาลัย
มาลายา

นอกจากนี้ คณาจารย์คณะวทิยาศาสตร์ น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ยังได้น�านักศึกษา จ�านวน 8 คน 
เข้าร่วมโครงการ CMU-UM Short Term Mobility Program: Phase II Outbound 
Mobility UM ณ มหาวทิยาลัยมาลายา ระหว่างวันท่ี 6-13 ธันวาคม 2562 เพื่อพัฒนา
นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ในด้านทักษะการเป็นพลเมืองโลก และเพื่อเสรมิสร้างบรรยากาศ
การเรยีนรู้แบบนานาชาติ ตลอดจนสร้างความร่วมมือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในงานวจิัย
ที่มีความเชี่ยวชาญของอาจารย์จากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่กับมหาวทิยาลัยมาลายา

โดยในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน เอซีเอส-ยูเอ็ม โปรแกรมทางเคมี: การแข่งขันเคมีในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 
(ACS-UM Chemistry Programme : Chemistry in Industry Revolution 
Competition 4.0) ณ ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมาลายา รวมทั้งได้เข้า
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวจิัยด้านเคมีและด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องของมหาวทิยาลัยมาลายา และ
ยังได้ปฏิบัติงานวจิัยระยะสั้นพร้อมเสนอผลการวจิัย ซึ่งช่วยส่งเสรมิประสบการณ์การเรยีนรู้
และการวจิัยในระดับนานาชาติของนักศึกษา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวทิยาลัย 
เพ่ือขยายผลสู่ความร่วมมือทางด้านงานวจิัยระดับนานาชาติต่อไป



“การเป็นแบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าค�าสอน”

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ : หวัหน้างานและผู้ช่วยหวัหน้างานในส�นกังานคณะฯ หวัหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์  
นายพิเชษฐ์ พุทธิรงัษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนสั กนัถา 

พิมพ์ที่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ นางสาวสายนที ใจหอม ประชาสมัพนัธ์คณะวิทยาศาสตร์ 
โทร. 0 5394 3318 หรือ prscicmu@gmail.com

ธีรศักดิ์ พรมอ้าย ศิษย์เก่าเคมีอุตสาหกรรม  

รหัส 4205465 อาชีพ ครู โรงเรยีนเทพนาร ีอ.สูงเม่น จ.แพร่

การหางานไม่ว่าจะในอดีตหรอืปัจจุบันไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เพราะเรายังตกอยู่ในวัฏจักรของ “คนเลือกงาน” ที่แตกต่างชัดเจนเป็นเพียงวธิีการ หรอืช่องทาง 
ในการหางานเท่านั้น ดังนั้นนักศึกษาจบใหม่หลายคนอาจจะได้งานตรงสายบ้าง ไม่ตรงสายบ้าง ก็ถือว่าเป็นเร ื่องปกติ บางครั้งเราก็เลือกงานตามที่เราชอบ ตามที่เราถนัด ซ่ึงอาจ
เป็นไปได้ว่า ไม่ใช่สิ่งเราเรยีนมาจนจบปรญิญาตรเีสียด้วยซ�้า 

ครู เป็นอีกหน่ึงอาชีพ หรอือีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับนักศึกษาที่จบสายวทิยาศาสตร์ เพียงแค่นักศึกษามีความรักในการแบ่งปัน ถ่ายทอด แนะน�า ชี้แนะ ฯลฯ ในสิ่งที่ตนรู้
ให้กับคนรอบข้างที่ไม่รู้ ได้รู้ เท่าน้ันเอง เพียงแค่นักศึกษาสังเกตตนเองว่าเรารักษาศีล 5 ได้หรอืไม่ มีสติอยู่กับตัวเสมอหรอืไม่ รู้ว่าเราเป็นใคร มีหน้าที่การงานอย่างไร และก�าลังท�า
อะไรอยู่ ก็เพียงพอที่จะท�าให้เราครองตนอยู่ในวชิาชีพครูได้อย่างเหมาะสมแล้ว ที่ส�าคัญคือการวางตนให้เป็นกลางก่อนที่จะคิด พูด หรอื กระท�า ต่อเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า 
อย่างน้อยก็ต้องถามถึงเหตุปัจจัยก่อน ไม่สรุปหรอืนึกคิดไปเองว่าต้องเป็นอย่างนั้นหรอือย่างนี้ เพราะเราต้องเชื่อว่าทุกคนมีมาตรฐานในการตัดสินใจต่อเหตุการณ์หนึ่ง ๆ นั้นย่อม
ไม่เหมือนกัน เพราะต่างคนก็ต่างประสบการณ์ ต่างความรู้ และต่างความคิด ทั้งในเวลาสอนศิษย์ เราไม่อาจท�าให้ศิษย์รู้ไปเสียหมดทุกเร ื่องได้ แต่เราท�าให้เขาฉลาดเลือก ฉลาดคิด 
ฉลาดที่จะเอาตัวเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ และบางครั้งประสบการณ์บางอย่างของเราที่ศิษย์ได้รู้หรอืรับทราบก็อาจจะกลายเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวติของศิษย์
คนนั้นไปเลยก็ได้ ดังนั้น แนวคิดอีกอย่างที่ครูควรระลึกอยู่เสมอในการครองตนก็คือ “การเป็นแบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าค�าสอน” นั่นเอง

1. เห็นชอบ การให้บรกิารตรวจกระดาษค�าตอบของภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

2.  เห็นชอบ การจัดท�าห้องเรยีน Smart Classroom โดยให้ใช้ห้อง SCB3403 
เป็นห้อง Smart Classroom

3.  เห็นชอบ การขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษเพื่อสอนกระบวนวชิา ประจ�าภาคเรยีน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 3 ราย 

4.  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง บรษัิท 
ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) กับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

5.  เห็นชอบ (ร่าง) รายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักวจิัยที่มีผลงานวจิัยดีเด่น 
คณะวทิยาศาสตร์ ประจ�าปี 2562 ดังนี้
1) นักวจิัยดีเด่นรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ 

สุขส�าราญ
2)  นักวจัิยดีเด่นรุ่นกลาง อายุมากกว่า 35 ปี ไม่เกิน 45 ปี รองศาสตราจารย์ 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์

คร้ังที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
ดร.ภาณุวรรณ จันทรวรรณกูร

3)  นักวจิัยดีเด่นรุ่นอาวุโส อายุมากว่า 45 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี 
ว่องรัตนะไพศาล

4)  บทความวจัิยดีเด่นที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวชิาการฯ สูงสุด ในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรยี์สังวร

5)  บทความวจัิยดีเด่นที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการนานาชาติที่มีค่า 
Impact Factor สูงสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นฤน วรจิตติพล

6.  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวชิาการระหว่างมหาวทิยาลัยเชียงเชียงใหม่ 
กับ UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE, France 

7.  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการระหว่าง มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
กับ บรษัิท ออสก้าโฮลดิ้ง จ�ากัด และบรษัิท สตรอม (ไทยแลนด์) จ�ากัด

8.  เห็นชอบ รายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น ประจ�าปี 2562 จ�านวน 
2 ท่าน ดังนี้ 
1)  อาจารย์วรลักษณ์ อังศุวรางกูร สังกัดภาควชิาเคมี
2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีะเดช ทองสุวรรณ สังกัดภาควชิาฟิสิกส์และ 

วัสดุศาสตร์

1.  เห็นชอบ ผลการเรยีนประจ�าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
2.  เห็นชอบ การขอต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่าง Faculty of Agriculture 

and Graduate School of Agriculture, Kagawa University ประเทศ
ญี่ปุ่น กับ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

3.  พิจารณาไม่เสนอชื่อผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ

4.  เห็นชอบ ช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นคณะวทิยาศาสตร์ ประจ�าปี 
2562 ดังนี้ 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์

คร้ังที่ 21/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
  ประเภทที่ 1 ประเภทงานวชิาการ อายุไม่เกิน 40 ปี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ชยากร ภูมาศ สังกัดภาควชิาชีววทิยา อายุมากกว่า 40 ปี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี สังกัดภาควชิาคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 2 ประเภทงาน
ปฏิบัติการ กลุ่มด้านบรกิาร (ธุรการ/ส�านักงาน) ได้แก่ นางพรรณี ภูพันธ์ สังกัด
ภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ กลุ่มด้านบรกิาร (ห้องปฏิบัติการ) ได้แก่ นายณัฐกร 
ยั่วยวน สังกัดภาควชิาชีววทิยา กลุ่มด้านบรกิาร (งานทั่วไป) ได้แก่ นายบุญมา 
ใจน้อย สังกัดภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

5. เห็นชอบ เกณฑ์และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ 
2564 ดังนี้ 
 1) เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ 2564
 2) การจัดสรรงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ 2564 

6.  เห็นชอบ (ร่าง) รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจ�าปีงบประมาณ 
2564 


