
วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : sCi )
strategic Management บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Customer and Valued-People Focus มุ่งเน้นพัฒนาคุณค่าให้บุคลากรและนักศึกษา
institutional Learning เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ E-magazine

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ 
นันทจิต อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
พร้อมด้วยผู้บรหิาร มช. ศาสตราจารย์ 
ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดี
คณะวทิยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วรานนท์ อนุกูล หัวหน้าโครงการ

Quantum Computer
Superconducting

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือ 4 หน่วยงาน

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ 
เข้ารับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทน
ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี 
ประจําปี 2563 ณ เยอรมนี 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล
Outstanding Poster Presentation Awards 
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2020

จัดตั้งศูนย์วจิัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการวจิัยของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย สถาบันวจิัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันวจัิยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมสภาพนํายวดยิ่ง 
(Superconducting Quantum Computer) และระบบซอฟต์แวร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์
วจิัยและนวัตกรรม เป็นประธาน ณ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวทิยาศาสตร์  เข้ารับรางวัลบุคลากร
สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจําปี พ.ศ. 2562 “ด้านบรหิารดีเด่น” 

จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยเข้ารับรางวัลเข็ม ปขมท. 
ทองคํา โล่เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร จาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ในงานประชุม
วชิาการ ปขมท. ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจรญิธานี จังหวัดขอนแก่น

นางสาวพรรณทิพย์  ใจแก้ว นักศึกษา
ระดับปรญิญาโท ภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ผู้แทน
ประเทศไทย เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจําปี 2563 (รุ่นที่ 18) 
เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันท่ี 21 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2563 ณ สถาบันเดซี 
เมืองฮัมบูร์ก หรอืเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ดําเนินการโดย สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสม
ในขั้นต้น และได้ประสานงานกับคณะทํางานสถาบันเดซี พิจารณากลั่นกรองและสรุป
ความเห็นกลับมา เพื่อนําความข้ึนกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงคัดเลือกผู้เหมาะสม
ในข้ันตอนสุดท้าย     

น.ส.ณัชชา แก้ววงล้อม  น.ส.สุภาพร ธรรมขัน  น.ส.ทิพวรรณ คุณยศยิ่ง  
และ น.ส.สุธาษิณีย์ มีฤกษ์ใหญ่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาเคมีและ
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควชิาเคมี ได้รับรางวัล “Outstanding Poster 
Presentation  Awards” ในการประชุมวชิาการนานาชาติ The Pure and 
Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 
2020) ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563  ณ IMPACT Forum เมืองทองธานี 
กรุงเทพฯ
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 วิจัยเพ่ือสร้าง



คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล 
First Place Poster Presentation Award : 
Physical Science  ในงาน MST37

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น 
ในงานประชุม The 1st International Symposium 
on Applied Plasma Science and Engineering 
for Agro and Bio Industry

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น JST เข้าร่วมโครงการ 
Sakura Science Program 2020 
ณ ประเทศญี่ปุน่

นายธนภัทร อัฐวงค์ นักศึกษาปรญิญาเอก สาขาเคมี ได้รับรางวัล “First Place 
Poster Presentation Award: Physical Science” ในการประชุมวชิาการนานาชาติ 
The 37th International Conference of the Microscopy Society of 
Thailand (MST37):  Brilliant Synchrotron Light Towards Microscopic 
World ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแคนทารโีคราช 
จังหวัดนครราชสีมา

นายตะวันวษิทร์ เหลืองวันทา นายจํารัส เลิศศร ีและนายชนนท์ 
สุยะหมุด นักศึกษาภาควชิาเคมี ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม 
The 1st International Symposium on Applied Plasma Science 
and Engineering for Agro and Bio Industry  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 

– 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนือ 

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและอาจารย์จากภาควชิาเคมีอุตสาหกรรม รวมทั้งนักศึกษาภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จํานวน 6 คน ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น JST ภายใต้
โครงการ Sakura Science Program  2020 เข้าร่วมกิจกรรมทางวชิาการทางด้านวัสดุศาสตร์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจาก Hanoi 
University of Technology ประเทศเวยีดนาม และมหาวทิยาลัยเจ้าภาพ คณะวศิวกรรมวัสดุศาสตร์  Toyama University โดยได้เข้าพบท่านอธิการบดี  ร่วมทํากิจกรรม
การฟังบรรยาย สาธิต ปฏิบัติการ และการแข่งขันทักษะทางด้านวัสดุศาสตร์ และศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 26 มกราคม– 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เมือง 
Toyama ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์วจัิยวัสดุศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “MS&T Deep-Tech Start Up 
Forum and Innovation Showcase 2020” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ Empress Premier Hotel Chiang Mai โดยได้รับเกียรติจากนายสรรเสรญิ 
สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตร ีประจํากระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน รศ.ดร.สัมพันธ์ 
สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ 
ผศ.ดร.วนิิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วจิัยวัสดุศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของ
การจัดงาน ซึ่งมีผู้บรหิารของคณะวทิยาศาสตร์ นําโดย ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ี
คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

“MS&T Deep-Tech Start Up Forum and Innovation Showcase 
2020” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวจิัยด้านวัสดุศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยแผนงานบูรณาการวจิัย
และนวัตกรรม โครงการนวัตกรรมวัสดุสู่อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือทางการวจิัย ระหว่าง
อาจารย์/นักวจิัย มหาวทิยาลัยกับภาคธุรกิจ ภาคเอกชน Venture Capital รวมทั้ง
แหล่งทุนที่สําคัญ

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์จัดงาน 
   “ MS&T Deep-Tech Start Up Forum
    and Innovation Showcase 2020 ”



วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรมุงสูความเปนนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ 
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มช. จัดเสวนา

สมาคมนักวิจัยและผู้เลี้ยงผึ้งร่วมกับ มช. COLOSS 
จัดประชุมวิชาการด้านผึ้ง
COLOSS Asia conference 2020 ที่ จ.เชียงใหม่

PM 2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวควบคุมได้ด้วยตัวเรา 

ประชุมวิชาการนานาชาติ EASTEM 2020คณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวทิยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม
วชิาการนานาชาติ EASTEM 2020 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต 
อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์ 
ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร อาจารย์ประจําภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร ์
กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบรรยาย 
CB1220 ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร ์

การประชุมวชิาการนานาชาติ EASTEM 2020 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสําคัญใน
การส่งเสรมิการจัดการเรยีนการสอนบูรณาการสหสาขาแบบสะเต็ม (STEM Education) 
อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อต้ังมหาวทิยา
เชียงใหม่ ตลอดจนเป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือในโครงการ ERASMUS+ Euro-
Asian Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) โดยมี
นักวชิาการจากนานาชาติ ทั้งจากทวปียุโรปและเอเชีย เข้าร่วมงานกว่า 40 ท่าน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เสวนาวชิาการ เร ื่อง  PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว
ควบคุมได้ด้วยตัวเรา ซึ่งจัดโดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์วจิัยวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร ์
ณ ห้องบรรยาย SCB2100 และลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ มช. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเร ื่องฝุ่นควันพิษ PM2.5 รู้วธิีในการป้องกัน
ดูแลตัวเองและสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีความร่วมมือร่วมใจป้องกันหรอืลดปัญหาจาก
ฝุ่นควัน ที่ทําให้เกิดปัญหาเก่ียวกับสุขภาพและการดํารงชีวติประจําวัน เน้นการให้
ความสําคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความย่ังยืนต่อไป

สมาคมนักวจิัยและผู้เลี้ยงผึ้ง COLOSS ร่วมกับ Franco-Thai, Ricola 
Foundation, Veto pharma, Erasmus+ Programme, สํานักงานปศุสัตว์ เขต 5 
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานการวจิัยแห่งชาติ และมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
จัดการประชุมวชิาการด้านผึ้ง COLOSS Asia conference 2020 โดยความร่วมมือ
จากสมาคมและสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร 
อาจารย์ประจําภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ รองประธาน
สมาคม COLOSS เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในงาน
มีการบรรยาย แสดงวสิัยทัศน์ และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวชิาการเกี่ยวกับผึ้ง สุขภาพผึ้ง 
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ผึ้ง นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) สําหรับ
เกษตรกรและผู้สนใจ เกี่ยวกับการตลาดและการค้านํ้าผึ้ง รวมถึงการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GAP) โดยในงานจะมีนักวชิาการและนักวจัิย กว่า 30 ท่าน จาก 
20 ประเทศทั่วโลก 

นางบุษบง  กันทะลือ

สังกัด งานบรหิารงานวจิัย บรกิารวชิาการ
และวเิทศสัมพันธ์
ได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ
ตัง้แต่วันที่ 5  พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป

นายถนอม  กองใจ

สังกัด ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์
ได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ตัง้แต่วันที่ 13  สิงหาคม  2562  เป็นต้นไป

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ นักวทิยาศาสตร์ 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. 
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ



วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรมุงสูความเปนนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

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

1. เห็นชอบ การขอแก้ไขลําดับขั้นกระบวนวชิาระดับปรญิญาตร ีในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กระบวนวชิา 203115 ตอน 18 22 29 30 41 
42 และ 43 จํานวน 37 คน ซ่ึงที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ภาควชิาเคมี
ปรับแก้ไขเหตุผล รวมทั้งเสนอมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์
เช่นนี้ขึ้นอีก ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเรยีน การสอน และ
การสอบ 

2. เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ 
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวมิล อุดพ้วย สังกัดภาควชิาธรณีวทิยา ครั้งที่ 2 

1. เห็นชอบ การขอปรับปรุงกระบวนวชิา 204100 ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์
โดยมีข้อเสนอแนะ/แก้ไข/เพิ่มเติม 

2. เห็นชอบ การขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตร วท.บ. สาขาวชิา
ธรณีวทิยา (ฉบับปี พ.ศ.2559) 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ประจําคณะวทิยาศาสตร์ 
คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ประจําคณะวทิยาศาสตร์ 
คร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

3. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ เร ื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้สนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมทางวชิาการภายใต้โครงการความร่วมมือทางวชิาการ
กับหน่วยงานต่างประเทศ โดยมีข้อเสนอแนะ/แก้ไข/เพิ่มเติม 

4. เห็นชอบ การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 1 
ของ อาจารย์กิตติพิชญ์ คุปตะวาณิช สังกัดภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 – 4 กรกฎาคม 2563 

5. เห็นชอบ (ร่าง) ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา สาขาวชิาดาราศาสตร ์
ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวทิยาศาสตร์ พ.ศ.2563 จํานวน 
2 หลักสูตร 

3. เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัย 
จํานวน 2 ราย 

  1) อาจารย์อัญมณี กุมมารกะ  อาจารย์  สังกัดภาควชิาสถิติ
  2) นางสาวภัทราภรณ์ ทอศิรชูิชัย  พนักงานปฏิบัติงาน  สังกัด

 งานบรหิารทั่วไป

4. เห็นชอบ แผนปรับปรุงพัฒนาคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ตาม
แนวทาง EdPEx โดยประเด็นที่ 1 หมวด 1 การนําองค์กร เปลี่ยนจาก
การแต่งเพลง เป็นการจัดทําคลิปวดิีโอไม่เกิน 1 นาที แทนเนื่องจากสามารถ
สื่อสารค่านิยมของคณะฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า


