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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล



"พระมหากรุณาธิคุณลนเกลา ชาววิทยาศาสตร มช."
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน

ทรงเปด “อาคารเฉลียวอยูวิทยานุสรณ” คณะวิทยาศาสตร มช.

วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิด “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และทอดพระเนตรนิทรรศการห้องประวัตินายเฉลียว อยู ่วิทยา ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว นิทรรศการ

พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับอาคารเรียนหลังแรกของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และการแสดงผลงานวิจัยเด่นของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบุคลากร และ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายของที่ระลึกจากห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว ภาควิชาเคมี นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา และนางสาวนุชรี อยู่วิทยา 

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบบังคมทูลส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

และศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของ

การก่อสร้างอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์
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ความเปนมาของอาคารเฉลียวอยูวิทยานุสรณ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกับงบประมาณหลักจาก

นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือบูรณะอาคารเคมี ๑ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของ

คณะวิทยาศาสตร์และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารดังกล่าวก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณในการบูรณะประมาณ ๑๑๓.๘ ล้านบาท

ในเวลาต่อมา นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา ได้แจ้งความประสงค์บริจาคงบประมาณก่อสร้าง “อาคารเฉลียว

อยู่วิทยานุสรณ์” เพื่อทดแทนอาคารเป่าแก้วและอาคารปฏิบัติการหลังเดิม ซ่ึงมีสภาพทรุดโทรม ไม่เอื้อประโยชน์

ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการท�าปฏิบัติการของนักศึกษาและอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้อนุมัติให้ก่อสร้างเป็นอาคาร ๓ ชั้น และให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์

แก่บิดาของผู้บริจาค เริ่มด�าเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 

๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๓๗ ล้านบาท

“อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารเคมี ๑ 

การออกแบบทางสถาปัตยกรรมของตัวอาคารมีความสอดคล้องผสมผสานกับอาคารเคมี ๑ อย่างลงตัว โดยมี

ความสูงทั้งสิ้น ๑๙.๑๖ เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยรวม ๑,๑๐๗.๖ ตารางเมตร ชั้นล่างแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว 

ประกอบด้วยบริเวณส�าหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ส�าหรับเป่าแก้ว และห้องเรียนปฏิบัติการกระบวนวิชาเป่าแก้ว 

รวมทั้งห้องแสดงประวัตินายเฉลียว อยู่วิทยา ส่วนบริเวณชั้น ๒ และชั้น ๓ จัดสรรเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็น

ห้องวิจัยส�าหรับบุคลากร และห้องวิจัยส�าหรับโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ จ�านวนช้ันละ ๔ ห้อง
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ประวัติความเป็นมา
อาคารเคมี ๑ อาคารเรียนหลังแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ได้กอ่ต้ังขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยมีอาคารเคมี ๑ เป็น
อาคารเรียนหลังเรยีนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อาคารเคมี ๑ มีอายุ ๕๐ ปี เท่ากับอายุของ
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากตัวอาคารเร่ิมช ารุดและทรุดโทรม ภาควิชาเคมีจึง
ได้จัดตั้ง “ โครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนหลังแรก” ของคณะวิทยาศาสตร์
ขึ้นเพื่อปรับปรุงอาคารเคมี ๑ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี
ของ คณะวิทยาศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อตอบสนองพันธกิจด้าน
การเรียนการสอน งานวิจัย และงานบรกิารวชิาการ

การบูรณะซ่อมแซมอาคารเคมี ๑ ได้รับงบประมาณสนับสนุนหลักจาก คุณ
ปนัดดา อยู่วิทยา ศิษย์เกา่ รหัส ๒๖ และงบประมาณเงินบริจาคจาก ศิษย์เกา่
บุคลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป โดยไดเ้ร่ิมด าเนินการต้ังแต่ วันท่ี ๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ จนถงึ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลาทัง้สิ้น ๑ ปี ๖ เดือน โดยมี
รายละเอยีดงบประมาณ ดังนี้

๑. งานปรับปรุงอาคาร ๖๐,๖๖๒,๑๙๕.๖๗ บาท
๒. ครุภัณฑ์ ๕๐,๑๑๑,๕๐๑.๓๙ บาท
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑,๙๗๒,๑๕๘.๑๙ บาท
๔. เงินบรจิาค ๑,๐๒๗,๘๔๑.๘๑ บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด ๑๑๓,๗๗๓,๖๙๗.๐๖ บาท

อาคารเคมี ๑ อาคารเรียนหลังแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 “มหาวิทยาลัยภูมิภาคแหงแรกของประเทศไทย”
อาคารเคมี ๑ หรือชื่อเดิม คืออาคารวิทยาศาสตร์ เป็นอาคารเรียนหลังแรกของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ พร้อมกับ

อาคารส�าคัญอ่ืน ๆ  เพ่ือเตรียมรองรับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย

ภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยมีงบประมาณส�าหรับสร้างอาคาร 

๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท มีนายสมาน วสุวัต เป็นสถาปนิก และศาสตราจารย์ ดร.อรุณ 

สรเทศน์ และทีมงานเป็นวิศวกร บริษัทสหกิจโยธา เป็นบริษัทที่ท�าการก่อสร้าง เป็นอาคาร

ที่มีพื้นที่ ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ลักษณะเป็นอาคารทรงไทย ๓ ช้ัน ตั้งขนานกัน ๒ หลัง 

หลังคามุงด้วยกระเบื้องวิบูลศรี ชนิดลอนคู่ สีแสด หรือสีหม้อใหม่ หลังคามีความลาดเอียง 

๓๕ องศา และมีอาคาร ๒ ชั้น หลังคาคอนกรีตเป็นส่วนเชื่อมสองอาคารใหญ่เข้าด้วยกัน 

ซึ่งภายหลังเพิ่มอาคารส่วนเชื่อมให้ครบสามชั้น การออกแบบอาคารเคมี ๑ มีทั้งห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ และห้องบรรยายขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่าห้องสโลป เพื่อใช้จัดการเรียน

การสอนให้กับนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงแรกของการก่อต้ัง 

นอกจากน้ียังใช้เป็นอาคารส�านักงานของคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาทุกภาควิชา ตลอด

จนเป็นที่ตั้งของห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในระยะเริ่มแรกด้วย

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน อาคาร

แห่งนี้ ได้ท�าหน้าท่ีเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตทั้งในสาขาวิชาเคมี และสาขาอื่น ๆ ของ

คณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนให้บริการนักศึกษาจากหลากหลายคณะของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาศึกษาจ�านวนหลายหม่ืนคน สภาพอาคารที่มี

ความเก่าแก่ อายุมากกว่า ๕๐ ปี จึงมีความช�ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ในโอกาส

ครบรอบ ๕๐ ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (และคณะวิทยาศาสตร์) ภาควิชา

เคมี จึงได้ริเร่ิมให้มีโครงการ “บูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนหลังแรก” ขึ้น โดยระดมทุน

สนับสนุนจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อด�าเนินการบูรณะ 

ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารเรียนหลังแรกของมหาวิทยาลัย ให้คงทนถาวร และสง่างาม 

สมกับความภาคภูมิใจนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน สามารถให้บริการ

เพื่อตอบสนองพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการต่อไป
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การบูรณะซ่อมแซมอาคารเคมี ๑ ได้รับงบประมาณสนับสนุนหลักจาก คุณปนัดดา 

อยู่วิทยา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รหัส ๒๖ โดยได้เริ่มด�าเนินการต้ังแต่ วันท่ี ๑ ตุลาคม 

๒๕๕๖ จนถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๑ ปี ๖ เดือน โดยมีราย

ละเอียดงบประมาณ ดังนี้  

๑. งานปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบ ๖๓,๖๖๒,๑๙๕.๖๗ บาท

๒. ครุภัณฑ์ ๕๐,๑๖๕,๐๑๓.๓๙ บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๓,๘๒๗,๒๐๙.๐๖ บาท

นอกจากงบประมาณข้างต้น ภาควิชาเคมียังได้รับงบประมาณเงินบริจาคจาก 

ศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ผ่านโครงการ “ท�าบุญทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะ

อาคารเคมี ๑” โดยมีรายได้จากการทอดผ้าป่า ๓๖๘,๔๕๕.๕๒ บาท และโครงการบูรณะ

ซ่อมแซมอาคารเรียนหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารเคมี ๑) 

ซึ่งมียอดบริจาครวมทั้งสิ้น ๖,๕๕๖,๔๕๙.๗๓ บาท
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นอกจากงบประมาณจากการบริจาคดังกล่าวข้างตน้ ภาควิชาเคมีได้จัดตัง้
โครงการ “ท าบุญทอดผา้ป่าเพื่อบูรณะอาคารเคมี ๑” มีรายได้จากการทอดผา้
ป่า ๓๖๘,๔๕๕.๕๒ บาท และโครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนหลังแรกของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารเคมี ๑) โดยมียอดบริจาคทั้งหมด
๖,๕๕๖,๔๕๙.๗๓ บาท

∧ ห้องเรียนบรรยาย CB1320 ก่อนและหลังบูรณะ 

∧ ห้องเรียนปฏิบัติการก่อนและหลังบูรณะ 

ประวัติความเป็นมา
ของอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์

อาคารเฉลียวอยู่วทิยานุสรณ์ เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ช้ัน สร้างขึ้นเพื่อ
ทดแทนอาคารเป่าแก้วเดิมและเพื่อเพิ่ม
พื้นที่การท าวิจัยส าหรับบุคลากรภาควิชา
เคมี ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
จ านวน  ๓๗ .๑ ล้ านบาท  ไ ด้ รั บก าร
สนับสนุนจาก “กองทุนเฉลียวอยู่วิทยา
นุสรณ”์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา 

อาคารเฉลียวอยู่วทิยานุสรณ์มีความสูงทั้งสิ้น ๑๙.๑๖ เมตร มีพื้นที่ใชส้อยรวมทั้ง ๓ ช้ัน
เท่ากับ ๑,๑๐๗.๖ ตารางเมตร โดยชั้นล่างแบ่งเป็นห้องแสดงประวัติคุณเฉลียว อยู่วิทยา
หอ้งปฏิบัติการเป่าแก้ว และหอ้งเรียนปฏิบัติการกระบวนวิชาเป่าแก้ว (๒๐๓๓๕๑) จ านวน
๒๔ ที่นั่ง รองรับนักศึกษาได้ ๒๔ คนในแตล่ะภาคการศกึษา บริเวณช้ัน ๒ และช้ัน ๓ เป็น
ส่วนที่จัดสรรส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็นห้องวิจัยส าหรับบุคลากร และหอ้งวิจัย
ส าหรับโครงการที่มคีวามร่วมมอืกับหนว่ยงานอื่นๆ จ านวนช้ันละ ๔ หอ้งรวมเป็น ๘
หอ้งปฏิบัติการวจิัย

∨ อาคารเป่าแก้วเดิม 

อาคารนี้ก่อสร้างขึ้นตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคที่มุง่ส่งเสริมและพัฒนาการศกึษาให้
เยาวชนของชาติได้ใชอ้าคารดังกล่าวในการศึกษาเล่าเรียนอย่างมคีุณภาพต่อไป
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อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ชั้น สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเป่าแก้วเดิม

และเพื่อเพิ่มพื้นที่การท�าวิจัยส�าหรับบุคลากรภาควิชาเคมี ซ่ึงงบประมาณในการก่อสร้างอาคารทั้งสิ้น ๓๗,๑๓๖,๗๑๙.๖๙ 

บาท ได้รับการสนับสนุนจาก “กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา ซึ่งแบ่งเป็นงบประมาณ

ครุภัณฑ์ ๙,๔๖๖,๕๙๑.๙๐ บาท และงบประมาณก่อสร้างอาคาร ๒๕,๙๐๕,๒๐๒.๓๙ บาท งานก่อสร้างลานจอดรถ

และปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑,๗๖๔,๙๒๕.๔๐ บาท อาคารน้ีก่อสร้างขึ้นตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคท่ีมุ่งส่งเสริมและ

พัฒนาการศึกษาให้เยาวชนของชาติได้ใช้อาคารดังกล่าวในการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป อาคารเฉลียว

อยู่วิทยานุสรณ์มีความสูงท้ังสิ้น ๑๙.๑๖ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้ง ๓ ชั้น เท่ากับ ๑,๑๐๗.๖ ตารางเมตร โดยชั้นล่าง

แบ่งเป็นห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว และห้องเรียนปฏิบัติการกระบวนวิชาเป่าแก้ว (๒๐๓๓๕๑) จ�านวน ๒๔ ที่นั่ง รองรับ

นักศึกษาได้ ๒๔ คน ในแต่ละภาคการศึกษา รวมทั้งห้องแสดงประวัติคุณเฉลียว อยู่วิทยา บริเวณช้ัน ๒ และช้ัน ๓ 

เป็นส่วนท่ีจัดสรรส�าหรับห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็นห้องวิจัยส�าหรับบุคลากร และห้องวิจัยส�าหรับโครงการที่มี

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จ�านวนชั้นละ ๔ ห้องรวมเป็น ๘ ห้องปฏิบัติการวิจัย

นอกจากงบประมาณจากการบริจาคดังกล่าวข้างตน้ ภาควิชาเคมีได้จัดตัง้
โครงการ “ท าบุญทอดผา้ป่าเพื่อบูรณะอาคารเคมี ๑” มีรายได้จากการทอดผา้
ป่า ๓๖๘,๔๕๕.๕๒ บาท และโครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนหลังแรกของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารเคมี ๑) โดยมียอดบริจาคทั้งหมด
๖,๕๕๖,๔๕๙.๗๓ บาท

∧ ห้องเรียนบรรยาย CB1320 ก่อนและหลังบูรณะ 

∧ ห้องเรียนปฏิบัติการก่อนและหลังบูรณะ 

นอกจากงบประมาณจากการบริจาคดังกล่าวข้างตน้ ภาควิชาเคมีได้จัดตัง้
โครงการ “ท าบุญทอดผา้ป่าเพื่อบูรณะอาคารเคมี ๑” มีรายได้จากการทอดผา้
ป่า ๓๖๘,๔๕๕.๕๒ บาท และโครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนหลังแรกของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารเคมี ๑) โดยมียอดบริจาคทั้งหมด
๖,๕๕๖,๔๕๙.๗๓ บาท

∧ ห้องเรียนบรรยาย CB1320 ก่อนและหลังบูรณะ 

∧ ห้องเรียนปฏิบัติการก่อนและหลังบูรณะ 

^ หองเรียนบรรยาย CB ๑๓๒๐ กอนและหลังการบูรณะ 

 ^ หองเรียนปฏิบัติการกอนและหลังการบูรณะ 

ประวัติความเป็นมา
ของอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์

อาคารเฉลียวอยู่วทิยานุสรณ์ เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ช้ัน สร้างขึ้นเพื่อ
ทดแทนอาคารเป่าแก้วเดิมและเพื่อเพิ่ม
พื้นที่การท าวิจัยส าหรับบุคลากรภาควิชา
เคมี ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
จ านวน  ๓๗ .๑ ล้ านบาท  ไ ด้ รั บก าร
สนับสนุนจาก “กองทุนเฉลียวอยู่วิทยา
นุสรณ”์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา 

อาคารเฉลียวอยู่วทิยานุสรณ์มีความสูงทั้งสิ้น ๑๙.๑๖ เมตร มีพื้นที่ใชส้อยรวมทั้ง ๓ ช้ัน
เท่ากับ ๑,๑๐๗.๖ ตารางเมตร โดยชั้นล่างแบ่งเป็นห้องแสดงประวัติคุณเฉลียว อยู่วิทยา
หอ้งปฏิบัติการเป่าแก้ว และหอ้งเรียนปฏิบัติการกระบวนวิชาเป่าแก้ว (๒๐๓๓๕๑) จ านวน
๒๔ ที่นั่ง รองรับนักศึกษาได้ ๒๔ คนในแตล่ะภาคการศกึษา บริเวณช้ัน ๒ และช้ัน ๓ เป็น
ส่วนที่จัดสรรส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็นห้องวิจัยส าหรับบุคลากร และหอ้งวิจัย
ส าหรับโครงการที่มคีวามร่วมมอืกับหนว่ยงานอื่นๆ จ านวนช้ันละ ๔ หอ้งรวมเป็น ๘
หอ้งปฏิบัติการวจิัย

∨ อาคารเป่าแก้วเดิม 

อาคารนี้ก่อสร้างขึ้นตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคที่มุง่ส่งเสริมและพัฒนาการศกึษาให้
เยาวชนของชาติได้ใชอ้าคารดังกล่าวในการศึกษาเล่าเรียนอย่างมคีุณภาพต่อไป

ˆ อาคารเปาแกวเดิม 

"อาคารเฉลียวอยูวิทยานุสรณ"
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ห้องปฏิบตัิการเป่าแก้ว และห้องปฏิบตัิการวิจยัภายในอาคารเฉลยีวอยูว่ิทยา
นสุรณ์

ˆ ภาพหองปฏิบัติการภายในอาคารเฉลียวอยูวิทยานุสรณ

*ภาพและขอมูลจาก สูจิบัตรพิธีเปดอาคารเฉลียวอยูวิทยานุสรณ
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ÁØÁ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ เรื�อง "ใชซ้อฟตแ์วรอ์ย่างไร ไม่ใหล้ะเมดิสทิธิ�"
บทความโดย นางสาวบงกช บุปผา 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทความนี้เปนภาคตอของ "ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวรเปนความผิดตามกฎหมาย 

อันตรายมากนะรูยัง?" ฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผานมานี้คะ ในปจจุบัน

ซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร แบงไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ 1. ซอฟตแวรที่ไวสําหรับ

จําหนายหรือแสวงหาผลกําไร 2. ซอฟตแวรที่ใหใชฟรีไมแสวงหาผลกําไร ซึ่งขอควรปฏิบัติ

การใชซอฟตแวรใหถูกตอง ปลอดภัย ไมเสี่ยงตอการถูกฟองละเมิด ทานสามารถปฏิบัติไดดังนี้

1. ซอฟต์แวร์ที่ไว้ส�าหรับแสวงหาผลก�าไร เป็นซอฟต์แวร์ที่จะใช้งานได้ก็ต่อเม่ือได้รับ

อนุญาตให้ใช้จากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน หรือซ้ือตามราคาที่เจ้าของลิขสิทธิ์ก�าหนด (Commercial 

Software)โดยผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อก�าหนดของการใช้งานตามที่เจ้าของสิทธิ

ได้ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และไม่สามารถท�าส�าเนา จ�าหน่าย จ่าย แจก อัพโหลดลงบนมีเดีย

ออนไลน์ ดัดแปลง หรือแสวงหาผลประโยชน์ด้วยวิธีการอื่นใดได้ ท้ังนี้ หมายรวมถึงซอฟต์แวร์

หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีให้ผู้ใช้ ได้ทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อ ในระยะเวลาหน่ึงตามท่ี

เจ้าของลิขสิทธิ์ก�าหนด (Shared Software หรือ Trialware) ข้อยกเว้นที่สามารถกระท�าได้ คือ 

ผู้ใช้สามารถท�าส�าเนาหรือดัดแปลงได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนเท่าน้ัน 

หรือท�าส�าเนาในจ�านวนที่สมควรโดยมีเจตนาเพื่อเก็บไว้เป็นประโยชน์ในการซ่อมบ�ารุงรักษา

หรือป้องกันการสูญหายเท่านั้น 

2. ซอฟต์แวร์ที่ให้ใช้ฟรีไม่แสวงหาผลก�าไร เป็นซอฟต์แวร์ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้เปิด

โอกาสให้สาธารณชนสามารถดาวน์โหลดและท�าส�าเนาได้ฟรี (Freeware Software) ตาม

เงื่อนไขที่เจ้าของลิขสิทธิ์ก�าหนด เช่น สามารถท�าซ�้า ดัดแปลงได้ฟรี ส่งให้เพื่อนได้ในจ�านวน

ที่พอดี แต่ห้ามมิให้จ�าหน่ายหรือแจกในปริมาณที่จะไปกระทบสิทธิของเจ้าของ รวมถึงการให้

เช่าหรือเรียกเก็บเงินจาการให้ผู้อื่นใช้ เป็นต้น ข้อยกเว้นที่สามารถกระท�าได้ คือ สามารถ

พัฒนาต่อยอดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ทั้งนี้ผู ้ใช้จะต้องยินยอมให้

ซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาต่อยอดนั้นเปิดให้สาธารณชนใช้เสรีเช่นกัน กล่าวคือห้ามมิให้น�าซอฟต์แวร์

ใหม่ในส่วนที่พัฒนาต่อยอดขึ้นมานี้ไปจ�าหน่ายเพื่อแสวงหาผลก�าไร และผู้ใช้จะต้องระบุที่มา

ของซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เจ้าของสิทธิ์เดิมได้ระบุไว้
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คณะวิทยาศาสตร์ มช. 7

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537 มาตรา 35 ก�าหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ไว้ โดยหลักแล้วจะต้องอยู่ภายใต้การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม 3 ประการ คือ 1) ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหา

ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของสิทธิ์ 2) ต้องไม่กระทบสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์

เกินสมควร และ3) ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก�าไร ข้อยกเว้นที่สามารถกระท�าได้ คือ 1. ท�าวิจัย น�าแสดงส่วนหน่ึง

หรือวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 2. ท�าส�าเนาไว้ใช้ส่วนตัวเพื่อกันการสูญหาย 3. ติชม วิจารณ์ 

แนะน�าโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์นั้น เช่น แนะน�าโปรแกรมตกแต่งภาพในเฟซบุ๊ก โดยระบุ

ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นไว้ด้วย 4. น�าเสนอรายงานข่าวโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 5. น�าออกแสดงหรือ

ดัดแปลงเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานท่ีมีอ�านาจตามกฎหมาย เพื่อให้ศาลพิจารณาคดี

ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์นั้น เป็นต้น 6. ดัดแปลงซอฟต์แวร์เท่าท่ีจ�าเป็นต่อการใช้ เช่น ซ้ือซอฟต์แวร์แล้วใช้กับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่มีไม่ได้ ต้องดัดแปลงเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 

 หากท่านผู้อ่านปฏิบัติตามหลัก 3 ประการข้างต้นน้ีแล้วย่อมไม่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และสามารถ

ใช้งานซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างสบายใจภายใต้สิทธิอันชอบธรรมค่ะ 

 

อางอิง

คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ท่ีเป็นธรรม. หน้า 20-26. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. 

 จัดพิมพ์ที่:โรงพิมพ์ ปูชิดา พับลิชิ่ง

SCI
Column
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สตีเฟน ฮอวคิง 
   จักรวาลแหงแรงบันดาลใจ

สาระวิทยาศาสตรสาระวิทยาศาสตร

SCI Knowledge  

คณะวิทยาศาสตร์ มช.  เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561คณะวิทยาศาสตร์ มช.  เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561

ภาพของชายสูงวัยรูปร่างผอมนั่งอยู่บนวีลแชร์ 

ที่มักปรากฏในจอทีวี บนหน้าหนังสือพิมพ์ และบนโลก

อินเตอร์เน็ต เป็นภาพที่คุ้นตา แม้ว่าผู้ชมหลายคนอาจไม่

ได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์ แต่เช่ือว่าคงเห็นชาย

ผู้นี้ผ่านสื่อต่าง ๆ  อยู่บ่อยครั้ง บุคคลนี้คือ ศาสตราจารย์สตีเฟน 

ฮอว์คิง (Stephen Hawking) นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ 

และนักจักรวาลวิทยา ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นอัจฉริยะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลก

ในช่วงเช้าวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา 

ทั่วโลกก็ได้รับข่าวที่น่าเสียใจว่า ศาสตราจารย์สตีเฟน 

ฮอว์คิง ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 76 ปี ที่บ้านพัก

ในเมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และถึงแม้แวดวง

วิทยาศาสตร์โลกจะต้องสูญเสียบุคคลส�าคัญไป 

แต่องค์ความรู้อันทรงคุณค่าของเขายังคงอยู่ และเชื่อว่า

มันจะถูกถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังเพื่อเรียนรู้และต่อยอด

ไปอีกยาวนาน

ตลอดชีวิตของศาสตราจารย์สตีเฟน ฮอว์คิง 

เขาทุ่มเทให้กับการศึกษาเกี่ยวกับหลุมด�าและกลศาสตร์

ควอนตัม โดยเขาได้น�าเสนองานวิจัยว่าด้วยทฤษฎี

หลุมด�าและต้นก�าเนิดของจักรวาล รวมทั้งอธิบายกลไก

การแผ่รังสีของหลุมด�า ที่ปัจจุบันมีชื่อว่า รังสีฮอว์คิง 

ซึ่งงานวิจัยของเขาท�าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบ
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จักรวาล และมันได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลก นอกจากนี้ เขายังเป็นเจ้าของงานเขียนวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังอีกหลายเรื่อง 

เช่น "ประวัติย่อของกาลเวลา" (A Brief History of Time) ซึ่งเป็นหนังสือที่ถูกตีพิมพ์ซ�้าแล้วซ�้าเล่า จนมียอดขายรวม

กว่า 10 ล้านเล่ม

ความสามารถและความทุ่มเทอย่างหนักในการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งท่ีเขาไม่เคยหยุดยั้งมา

ตลอดชีวิต และเป็นที่รับรู้กันดีโดยเฉพาะในแวดวงฟิสิกส์และดาราศาสตร์ แต่สิ่งที่เหนือไปกว่าศักยภาพทางวิชาการ 

นั่นคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นจากชีวิตที่พลิกผันของตนเอง เพราะเมื่ออายุได้เพียง 22 ปี แพทย์ก็ตรวจพบว่า

เขามีอาการของโรคเซลล์ประสาทน�าค�าสั่งเสื่อมชนิดหน่ึง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้เขาเป็นอัมพาตเกือบทั้งตัว ต้องใช้รถเข็น

วีลแชร์ตลอดชีวิต และภายหลังจากรับการผ่าตัดเจาะคอ เขาก็ไม่สามารถพูดได้ ต้องสื่อสารผ่านอุปกรณ์สังเคราะห์เสียงเท่านั้น

ขาเดินไม่ได้ ขยับร่างกายไม่ได้ พูดไม่ได้ แต่เขาไม่เคยหยุดที่จะค้นคว้า แบ่งปัน และสื่อสาร จนอาจกล่าวได้ว่า

เขาเป็นสุดยอดนักส่ือสารวิทยาศาสตร์ เพราะเขามักจะปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ แม้กระท่ังในบทเพลง ในงาน

แอนนิเมชั่น และยังมีภาพยนตร์ชีวประวัติส่วนตัว อีกทั้งเขายังเดินทางไปทั่วโลกเพื่อถ่ายทอดความรู้ในฐานะนักฟิสิกส์

และนักจักรวาลวิทยา นั่นจึงท�าให้ชายอัจฉริยะผู้ซ่ึงใช้เกือบทั้งชีวิตบนวีลแชร์ผู้นี้เป็นที่รู้จัก เป็นท่ีจดจ�า และเป็นแบบ

อย่างของผู้คนนับแสนนับล้าน แม้เขาเหล่านั้นจะไม่ได้ชื่นชอบวิทยาศาสตร์ก็ตาม

จากเรื่องราวต่าง ๆ ของศาสตราจารย์สตีเฟน ฮอว์คิง ที่ผู ้เขียนได้รับรู้ แล้วมาเล่าสู่กันฟังท�าให้เห็นว่า

เขาไม่เคยย้อมแพ้ต่อโชคชะตา เขามีความหวังเสมอ และท�าในสิ่งที่ตัวเองรักจนวาระสุดท้าย 

เชื่อว่าแนวคิดและการด�าเนินชีวิตของศาสตราจารย์สตีเฟน ฮอว์คิง คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลาย ๆ  คน 

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และเมื่อมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ว่าจะสร้างสิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้ จงท�ามันต่อไป เพราะสุดท้าย

สิ่งที่ฝากไว้ คือคุณค่าต่อผู้อื่น ซึ่งไม่มีวันสูญสลาย 

“However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.”

แมชีวิตดูเหมือนจะลําบากยากเข็ญ แตยังไงก็ตาม มันก็ยังมีสิ่งที่ใชสําหรับคุณ และรอใหคุณทําสําเร็จอยูเสมอ

Stephen Hawking

ขอบคุณภาพขอมูลจาก

http://www.hawking.org.uk

http://www.bbc.com/thai/features-43396461

https://www.posttoday.com/world/544421

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/795666

https://th.wikipedia.org

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9550000006696

https://www.telegraph.co.uk/news/science/stephen-hawking/12088816/Professor-Stephen-Hawking-13-of-his-

most-inspirational-quotes.html?frame=3544143

https://www.theguardian.com/science/2018/mar/14/best-stephen-hawking-quotes-quotations

https://thematter.co/rave/stephen-hawking-also-cool-in-pop-culture/47709
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 âÃ¤¾ÔÉÊØ¹Ñ¢ºŒÒ ÍÂ‹Ò»ÃÐÁÒ· !!!!
“แคโดนขวนเล็กนอยก็ติดโรคได”

“เมื่อเชื้อเขาสูประสาทสวนปลาย รักษาไมหาย ตาย 100%”
เมื่อพูดถึงโรคพิษสุนัขบ้าเราคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดี และพอจะรู้กันว่าเป็นโรคที่ติดต่อจากสุนัขสู่คน ท�าให้คนที่โดน

สุนัขบ้ากัดมีลักษณะอาการ กลัวน�้า น�้าลายฟูมปาก ทุรนทุราย และเสียชีวิตในที่สุด

จะว่าไปแล้วโรคพิษสุนัขบ้าอยู่คู่สังคมไทยมานาน สมัยก่อนเรามักได้ยินได้ฟังการรณรงค์ป้องกันโรคอยู่เสมอ แต่ก็

เหมือนกับโรคอื่น ๆ  ทั่วไป ท่ีเรารู้แต่ไม่สนใจ เพราะคิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนรอบข้าง แต่ใครจะรับประกันไ ด้?.... 

ตั้งแต่เริ่มต้นปี 2561 เป็นต้นมา ข่าวคราวของโรคพิษสุนัขบ้าก็กลับมาเป็นประเด็นให้พูดถึงกันอีกครั้ง เพราะมีการ

ตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่าง ๆ เกือบทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และปีน้ีถือว่ามีการระบาดของโรค

รวดเร็วและรุนแรงมาก โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ส�านักควบคุม ป้องกัน และบ�าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

ได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 22 จังหวัด เพราะอยู่ในข้ันน่าเป็นห่วง ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์, 

ชลบุรี, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, น่าน, บุรีรัมย์, อุบลราชธานี, เชียงราย, ร้อยเอ็ด, สงขลา, ระยอง, ตาก, ศรีสะเกษ, 

มหาสารคาม, นครราชสีมา, ตรัง, ประจวบคีรีขันธ์, อ�านาจเจริญ, ยโสธร, สมุทรสงคราม, นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 

(ข้อมูลจาก www.springnews.co.th) 

ขณะนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาเตือนอย่างจริงจังให้ระมัดระวังสัตว์เลี้ยงใกล้ตัว ใน Social Media ก็มี

ความเคลื่อนไหวในวงกว้าง หรือในสื่อใหญ่ ๆ เราก็ได้เห็นพาดหัวตัวโตประกาศว่าพื้นที่ใดในประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยง

แม้ว่าตอนนี้จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพียง 6 ราย (19 มีนาคม 2561) แต่สถิติการตรวจพบสัตว์ติดเชื้อ

ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็นับว่าน่าเป็นห่วง และที่น่าห่วงยิ่งกว่าก็เพราะคนทั่วไปดูไม่ออกว่าสุนัขตัวไหนติดโรค และถึงดูออกก็คง

คาดเดาไม่ได้ว่าตัวเองจะโดนสุนัขหรือแมวกัดข่วนเมื่อไหร่ เพราะทั้งที่บ้าน ที่ท�างาน และบนท้องถนน ต่างมีสุนัขและแมว 

ทั้งที่มีเจ้าของและประเภทจรจัดปะปนกันอยู่ทั่วไป 

ทีนี้เรามาดูกันวา โรคพิษสุนัขบาคืออะไร 

• โรคพิษสุนัขบ้า หรือ Rabies เป็นโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คน โดยคน

ถูกกัดจากสุนัขที่ติดเชื้อ โรคนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า โรคกลัวน�้า เพราะผู้ป่วยจะมี

อาการกลัวน�้า

• สุนัขและแมว (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า สามารถ

แพร่เช้ือได้ทางน�้าลาย คนเราจะติดเชื้อนี้ก็ต่อเมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัดหรือข่วน 

หรือน�้าลายสัตว์กระเด็นเข้าแผลรอยขีดข่วนหรือ เยื่อบุตา จมูก ปาก (ถ้าน�้าลาย

ถูกผิวหนังปกติ ไม่มีรอยข่วนหรือบาดแผล ไม่มีโอกาสติดโรค) ส่วนการติดต่อ

โดยการหายใจมีโอกาสน้อยมาก ยกเว้นมีจ�านวนไวรัสในอากาศเป็นจ�านวนมาก 
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• เชื้อจะท�าให้เกิดภาวะสมองอักเสบท้ังในคนและสัตว์ แต่ผู้ที่ติดเช้ือไวรัสถ้าได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วก็จะไม่เป็นโรค 

• อาการของคนที่ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนใหญ่มีอาการของสมองอักเสบ และไขสันหลังอักเสบ โดยอาการ

เริ่มแรกของผู้ป่วยจะมีไข้ต�่า ๆ  เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ต่อมามีอาการคัน มักเริ่มจากบริเวณแผลที่ถูกกัด แสบ ๆ  ร้อน ๆ  

แล้วลามไปส่วนอื่น ต่อมาจะกระสับกระส่าย กลัวแสงกลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ หลุกหลิก กระวนกระวาย หนาวสั่น 

ตามักเบิกโพลง มีอาการกลืนล�าบากโดยเฉพาะของเหลว จะเกิดอาการปวดเกร็งท�าให้ไม่อยากดื่มน�้ามีอาการกลัวน�้า 

ไม่อยากกลืนแม้กระทั่งน�้าลาย จึงท�าให้น�้าลายไหล บางคนอาจปวดท้องน้อยและขา กล้ามเน้ือกระตุก แน่นหน้าอก หายใจ

ไม่ออกหรืออาจชักเกร็ง อัมพาต หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด

• สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการ 2 แบบ คือ 

1. แบบดุร้าย มีอาการหงุดหงิด ไล่กัดคนและสัตว์อื่น ๆ  เม่ือแสดงอาการดุร้ายได้ 2-3 วัน ก็จะอ่อนเพลียลง เดินโซเซ 

และตายในที่สุด 

2. แบบเซื่องซึม มีอาการปากอ้าหุบไม่ได้ ลิ้นมีสีแดงคล�้า มีอาการคล้ายกระดูกติดคอ สุนัขจะลุกนั่ง ยืน และเดินไปมาบ่อย ๆ  

กินของแปลก ๆ เช่น ใบไม้ ก้อนหิน สุนัขจะไม่กัดถ้าไม่ถูกรบกวน สุนัขแบบหลังน้ีจะสังเกตอาการยากมาก 

ถาถูกสุนัขหรือแมวกัด ขวน หรือเลียตามบาดแผล ควรทําอยางไร

ทันทีที่โดนกัด/ข่วน ต้องรีบล้างแผลให้เร็วท่ีสุดด้วยสบู่และน�้าสะอาดหลาย ๆ ครั้ง เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ 

ถ้าไม่มีอาจใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์ไอโอดีน รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการป้องกันรักษาที่ถูกต้อง ถ้ามีความเสี่ยง

ต่อโรคพิษสุนัขบ้า แพทย์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ ซึ่งสามารถฉีดได้ทั้งในเด็กและสตรีมีครรภ์

ขอควรรู 

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าโรคพิษสุนัขบ้าเกิดในหน้าร้อนเท่านั้น แต่ความจริงโรคพิษสุนัขบ้าเกิดและติดต่อได้ตลอดปี 

โรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ในสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมทุกชนิด หนทางที่ดีที่สุด คือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิด 

โดยเฉพาะ สุนัข แมว ชะนี กระรอก และไม่ให้ออกไปคลุกคลีกับสัตว์ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ที่ส�าคัญต้องระมัดระวังตนเองและ

บุตรหลานไม่ให้โดนกัดหรือข่วน เพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าสัตว์ตัวไหนติดโรค 

ขอบคุณสาระดี ๆ จาก

http://www.springnews.co.th/view/211587

http://www.ku.ac.th/e-magazine/april48/know/rabies.html

http://haamor.com/th/

http://r36.ddc.moph.go.th/r36/content/index/1

http://www.med.cmu.ac.th/hospital/sso/2555/9-

uncategorised/128-doc.html

http://www.thairabies.net/trn/V DODetail.aspx?ID=52

https://news.thaipbs.or.th/content/270891

รูปภาพจาก https://pixabay.com
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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับพระราชทาน
เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณจาก

สมเดçจพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 2 
นักศึกษาฟิสิกส์ของไทย เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน GSI ณ เยอรมนี

ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ล�ายอง อาจารย์ประจ�า

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาชีววิทยา (นิเวศวิทยาและความหลากหลายของจุลินทรีย์) และได้เข้ารับพระราชทาน

เกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายกันต์ภิสิฏฐ์  โกสุมศุภมาลา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์

และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ไอออนหนัก GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion 

Research ให้เป็น 1 ใน 2 นักศึกษาวิชาฟิสิกส์ของไทย เข้าร่วมโครงการนักศึกษา

ภาคฤดูร้อนของ GSI “HGS-HIRe Summer Student Program at GSI” ณ เมืองดาร์มสตัดท์ 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 13 กันยายน 2561

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน HGS-HIRe Summer Student Program at GSI 

เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ Helmholtz Graduate School for Hadron and 

Ion Research และศูนย์วิจัยไอออนหนัก GSI ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาฟิสิกส์

และสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องจากยุโรป และประเทศที่มีความร่วมมือกับ 

GSI ได้เข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าวในช่วงฤดูร้อนของปี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

(รวมประมาณ 30 คน) แต่ละคนจะได้เข้าร่วมกลุ่มวิจัยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ GSI และท�าโครงการวิจัยย่อย ๆ ระหว่าง

การเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้รับฟังการบรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้รู ้จักการวิจัยสาขาต่าง ๆ ใน GSI นอกจากนี้

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนที่ GSI ยังมีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับ Soft Skill เบ้ืองต้นอีกด้วย

SCI News & Events
กิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์
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นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจ�าปี 2561

นายสรวิชญ์ ใหม่ชุ ่ม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุ

ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 นักศึกษาตัวแทนประเทศไทย 

เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ 

ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2561

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท 

ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ณ เซิร์น 

สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2561 โดยด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มี

ศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในข้ันต้น แล้วจึงน�าความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในข้ันตอนสุดท้าย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือก นายสรวิชญ์ ใหม่ชุ่ม นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็น 1 ใน 4 นักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าว  

โครงการครูและนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น เป็นโครงการท่ีเกิดขึ้นตามแนวพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือครั้งเสด็จพระราชด�าเนินเยือนเซิร์น (The European Organization for Nuclear 

Research (CERN)) คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ได้มีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจ�านงความร่วมมือกัน 

(Expression of Interest in The Participation of Physicists from Universities and Research Institutes from Thailand 

in the CMS Experiment at the CERN LHC Accelerator (EOI) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 

และกลุ่มการทดลอง CMS (The Compact Muon Solenoid) ท่ีตั้งอยู่ ณ LHC ของเซิร์น มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้

นักฟิสิกส์จากประเทศไทยเข้าร่วมท�างานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคกับนักวิจัยในกลุ่มการทดลอง CMS รวมถึงการส่ง

นักศึกษาและครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Program และ 

CERN Physics High School Teacher Program ซึ่งจัดในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกปี เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและ

ครูฟิสิกส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกับนักศึกษา ครู และนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก และพัฒนาความรู้ทางด้าน

ฟิสิกส์อนุภาค ภายหลังจากการลงนาม EOI สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ด�าเนินการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น และเร่ิมด�าเนินการจัดท�าโครงการคัดเลือกนักศึกษาและ

ครูสอนฟิสิกส์ เพ่ือเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น เพื่อคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ท่ีมีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในชั้นต้น แล้วน�าความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงคัดเลือกนักศึกษาและครูในข้ันตอนสุดท้าย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ 

CERN Summer Student Program และ CERN Physics High School Teacher Program ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส 

(ข้อมูลจาก เว็บไซต์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน))
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นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย
เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจ�าปี 2561

อาจารย์และอดีตผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มช. 

นายธนกฤต มามี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจ�าปี 2561 ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก หรือเมือง

ซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม–6 กันยายน 2561  

ตามที่ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ได้ด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมปฏิบัติการวิจัยระยะสั้น 

ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก หรือเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโครงการ

นักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจ�าปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยได้เปิด

โลกทัศน์ทางวิชาการ และมีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ จาก

ประสบการณ์จริงในองค์กรการวิจัยระดับนานาชาตินั้น ภายหลังจากที่ สวทช. ได้ด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพ

และคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้นแล้ว จึงน�าความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือก นายธนกฤต มามี นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็น 1 ใน 4 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยดังกล่าว  

(ข้อมูลจาก http://www.nstda.or.th/desy)

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 2 ท่าน เข้ารับ

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ประจ�าปี 2560 ในวันซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร คร้ังที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ซ่ึงรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่มอบเพื่อยกย่อง

เชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง 

ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บัณฑิต

และนักศึกษารุ่นน้อง 

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

ศิษย์เก่าภาควิชาธรณีวิทยา รหัสนักศึกษา 185152  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี พ.ศ. 2560 สาขาบริหารองค์กรการศึกษา และนางสมร 

เทิดธรรมพิบูล ศิษย์เก่าภาควิชาสถิติ รหัสนักศึกษา 2205205 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี พ.ศ. 2560 สาขาบริหารรัฐกิจ
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ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตรไ์ด้รับการเชิดชูเกียรติ
ในงานวันคล้ายวันสถาปนา มช. ประจ�าปี 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

"ช้างทองค�า" ประจ�าปี 2560 กิตติบัตรผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งครบวาระ และโล่ประกาศ

เกียรติคุณศาสตราจารย์ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2561 โดยมี 

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2561 ณ ศาลาธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” 

ประจ�าปี 2560 ประกอบด้วย รศ.ดร.กมลพรรณ เพ็งพัด อาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสิกส์

และวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” ประจ�าปี 2560 ประเภท 

นักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.นัดดา เวชชากุล 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” 

ประจ�าปี 2560  ประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม 

หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” ประจ�าปี 2560 ประเภท นักเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายอดุลย์ ยาวิชัย ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาธรณีวิทยา ได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” ประจ�าปี 2560  ประเภท  

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม  

ส�าหรับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับกิตติบัตร

ในโอกาสท่ีด�ารงต�าแหน่งครบวาระ ได้แก่ รศ.ดร.สัมพันธ์ 

สิงหราชวราพันธ์ ศ.ดร.สุพล อนันตา รศ.ปรีชา ล่ามช้าง 

ผศ.ดร.อภินนท์ นันทิยา ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช ผศ.ดร.สิทธิชัย 

วิโรจนุปถัมภ์ ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม ผศ.ดร.จันทราวรรณ 

พุ่มชูศักดิ์ ผศ.ดร.สกุณณี บวรสมบัติ และผศ.ดร.สุนันทา 

วังกานต์  

นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ 2 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี  

ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 

และ ศ.ดร.สุพล อนันตา ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ด�ารง

ต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 

เมษายน 2550 ทั้งนี้ ยังมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น

อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ท่ีได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น 

เข้ารับรางวัลในงานดังกล่าว จ�านวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.ยิ่งมณี 

ตระกูลพัว
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หัวหน้างานห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครัéงที่ 8 

มช. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัย
ร่วมกับ National Central University, Taiwan

นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ 

หัวหน้างานห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 

ได้รับรางวัลระดับดี การน�าเสนอ

ผลงานวิชาการ โดยวาจา หัวข้อ 

การบริการสารสนเทศ การบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) จากผลงาน 

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการเพ่ือสนับสนุน

การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

(Academic Journal Publication Support Database) เป็นฐานข้อมูลรวบรวมผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัยใน

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ในฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://library.cmu.ac.th/journalsupport) ในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 8  จัดโดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 

ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครพนม 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 

Prof.Hsieh-Lung Hsu, Vice President for International Relations Affairs, National Central University, Taiwan ร่วม

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ National Central University, Taiwan 

ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 

น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วม

เป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ภายหลังเสร็จส้ินพิธีลงนามความร่วมมือฯ แล้ว ได้มีการจัด Mini-Symposium ร่วมกัน

ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส�านักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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คณะวิทยาศาสตร์ มช. มข. และ ม.อ. ลงนาม MOU ด้านวิชาการ 
วิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันลงนามในบันทึก

ความร่วมมือทางวิชาการ จ�านวน 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้าน “วิชาการ การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา” และด้าน “การประกันคุณภาพการศึกษา” เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยมีคณบดีของ

ทั้ง 3 สถาบัน ร่วมลงนาม ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. และรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์ ม.อ. ซึ่งมีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมเป็นสักขีพยาน

ส�าหรับบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้าน “วิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพ

การศึกษา” น้ัน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนางานด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ ระบบการ

ประกันคุณภาพ นวัตกรรม และองค์ความรู้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบการศึกษา ร่วมมือกันพัฒนาและแลกเปล่ียน 

บุคลากร คณาจารย์ และนักวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการท�างาน ร่วมมือกันจัดประชุมสัมมนา

วิชาการและด�าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือ และร่วมกันใช้ประโยชน์

จากข้อมูล สารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการ การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้าน “การประกันคุณภาพการศึกษา” เพิ่มเติมครั้งที่ 1 น้ัน มีวัตถุประสงค์

เพ่ือวัดและเปรียบเทียบผลลัพธ์มาใช้ในการปรับปรุงองค์กร และน�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เป็นระบบอย่างต่อ

เน่ืองและเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดและตรวจสอบได้ ท้ังยังแสดงถึงความสามารถในการแข่งขันและการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศต่อไป โดยทั้งสามสถาบันจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลผลลัพธ์ตัวช้ีวัดทั้งข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลผล

การด�าเนินงาน (ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านบุคลากร) ร่วมกัน

ทั้งนี้ เชื่อว่าการด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การวิจัย  

การบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับทั้ง 3 สถาบัน และเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะได้รวมพลังกัน

ผลักดันศักยภาพของสถาบันที่เป็นผู้น�าด้านการสอนวิทยาศาสตร์ของทั้ง 3 ภูมิภาค ให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเป็นผลด ี

ต่อนักศึกษา เยาวชนในท้องถิ่น และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติในอนาคต
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คณะวิทยาศาสตรเ์จ้าภาพจัดประชุม สควทท. 
ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศเยือนเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภา

คณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 

2561 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยมีคณบดี ผู้แทนคณบดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ 

48 คน จาก 29 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม  อาทิ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เป็นต้น

ทั้งนี้ ในพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ ห้องประชุมช้ัน 5 ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ 

ผู้เข้าร่วมประชุม และศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานด�าเนิน

การประชุม โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุม

ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และ

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (หอดูดาวแห่งชาติ) 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  บนยอดดอย

อินทนนท์ อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ส�าหรับการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

หรือการประชุม สควทท. ถือเป็นการประชุมส�าคัญที่ช่วยสร้างความ

เข้มแข็งและความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย เนื่องจาก

เป็นเวทีที่ผู้บริหารสูงสุดของคณะวิทยาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา

จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้มาร่วมกันเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทย



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 24 เดือนเมษายน-มิถุนายน 256118 ปีที่ 24 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 19

SCI News & Events
กิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์

International Workshop on Scientific Computing 
and Environmental Science 2018

ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกับ Interdisciplinary Research Center 

for Scientific Computing (IWR) มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก สหพันธรัฐเยอรมนี จัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการนานาชาติคณิตศาสตร์คณนาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (International 

Workshop on Scientific Computing and Environmental Science 2018) โดยมีผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน

เปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง หัวหน้าภาควิชา

คณิตศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ในวันที่ 12 มีนาคม 2561  

ณ ห้อง SCB4305 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงการประชุมได้

เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม และจะด�าเนินต่อเน่ืองไปจนถึงวันที่ 16  มีนาคม 2561

ทั้งน้ี เป็นท่ีทราบกันดีว่าการพัฒนางานวิจัยทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงนั้น มีส่วนส�าคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ

ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  พลังงาน  การเงิน 

วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เกษตรกรรม รวมทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์

สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการน�าความรู้

ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์สาขาต่าง ๆ  พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้าน

การวิจัยระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพราะจะเป็นกุญแจส�าคัญในการพัฒนางาน

วิจัยได้อย่างเข้มแข็งและรอบด้าน 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนางานวิจัยทาง

ด้านคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง จึงได้ร่วมมือกับ Interdisciplinary 

Research Center for Scientific Computing (IWR) มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก สหพันธรัฐเยอรมนี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ

การนานาชาติ Workshop on Scientific Computing and Environmental Science 2018 (Chiang Mai –IWR Summer School 

2018) ในคร้ังนี้ขึ้น โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาค

เอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

และสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

กับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง อีกทั้งเพื่อสร้างความต่ืนตัว

ในการท�างานวิจัยและสร้างเครือข่ายการท�างานวิจัยร่วมกัน

ของนิสิต  นักศึกษา และคณาจารย์ของสถาบันภายในประเทศ

และต่างประเทศ ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพ จนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ 

ตลอดจนแก้ไขปัญหาระดับชาติและนานาชาติต่อไป โดยมี

คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ประมาณ 50 คน



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 24 เดือนเมษายน-มิถุนายน 256120 ปีที่ 24 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 21

SCI News & Events
กิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาฯ มช. จับมือ สทน. และหน่วยงาน
ต่างประเทศ ร่วมพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิวเคลียร์ฟิวชันในอาเซียน 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาฯ มช. จับมือ สทน. 

CEA France  และ NIFS Japan เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรวิจัย

ทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชันในอาเซียน ประจ�าปี 2561 มุ่งสร้างเครือข่ายการวิจัยและ

พัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านนิวเคลียร์ฟิวชันในอาเซียนร่วมกัน ณ ห้องสัมมนา 

ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและล�าอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ (PBP) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

(สทน.) หน่วยงาน CEA France (French Alternative Energies and Atomic Energy 

Commission) และสถาบัน NIFS Japan (National Institute for Fusion Science)  

จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชันในอาเซียน 

ประจ�าปี 2561 (ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion 2018) โดยได้รับ

เกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี

ด้านวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารจาก สทน. NIFS, 

CEA ตลอดจนศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อ�านวยการ

ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาฯ  รวมท้ังอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบัน

ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ประมาณ 80 คน เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 

2561 ณ ห้องสัมมนา ช้ัน 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยโครงการจัดต่อเนื่องไป

จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชัน 

ในอาเซียน เป็นโครงการท่ีมุ่งสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์ฟิวชัน

ร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ฟิวชัน

ร่วมกัน สืบเนื่องจากในปัจจุบันจ�านวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้

พลังงานที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอกับความต้องการในระยะยาว การพัฒนาพลังงานใหม่ ๆ  

จึงเป็นส่ิงจ�าเป็นที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากรโลกในอนาคต

ส�าหรับประเทศไทย แม้ว่าความสนใจในการน�าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ผลิต

ไฟฟ้าจะมีอย่างต่อเนื่อง แต่ความรู้ความเข้าใจทางด้านนิวเคลียร์ขั้นสูง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านนิวเคลียร์ฟิวชันยังไม่เพียงพอและไม่แพร่หลาย ทั้งน้ี สถาบันเทคโนโลยี

นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการ

ด�าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด�าเนิน
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กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรวิจัยร่วมกับ CEA France  ประเทศฝร่ังเศส ภายใต้ข้อตกลง

ความร่วมมือวิจัยด้านนิวเคลียร์ฟิวชันด้วยสนามแม่เหล็กมาตั้งแต่ปี 2551 และยังมีความร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์

ฟิวชันแห่งชาติ (NIFS) ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือระหว่างกันอยู่แล้วด้วย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชันในอาเซียน (ASEAN School on Plasma 

and Nuclear Fusion) จึงมีความส�าคัญยิ่งในการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนิวเคลียร์ฟิวชันด้วยสนามแม่เหล็กร่วมกับประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน และเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สนใจการศึกษาวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชันมากย่ิงข้ึน

คณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จัดประชุมโครงการ Green Production

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมรับฟังความ

เห็นและชี้แจงเกณฑ์โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ส�าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2560 (Green 

Production) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา หัวหน้าภาค

วิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานด�าเนิน

โครงการ ในวันท่ี 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่

แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือให้ผู้ประกอบการ OTOP 

วิสาหกิจชุมชน และโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ได้ร่วม
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คณะวิทยาศาสตร์ มช. เปิดบ้านวิจัย 
ยกขบวนโชว์นวัตกรรมเด่น มุ่งต่อยอดสู่¸ุรกิจ-ชุมชน

เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน “เปิดบ้าน

วิจัยพบผู ้ประกอบการและชุมชน” 

ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี 

คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้ยกขบวนน�า

ผลงานวิจัยเด่นจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในคณะฯ มาจัดแสดงกว่า 18 บูธ 

ตลอดจนได้เชิญผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการวิจัยจากฝีมือของนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ

ในสาขาต่าง ๆ  เพื่อมุ่งสนับสนุนให้นักวิจัยและผู้ประกอบการได้มีเวทีในการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ 

ความก้าวหน้าในการวิจัย รวมถึงแนวทางการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันการต่อยอดงานวิจัย 

การน�าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ  ในชุมชน ซ่ึงจะเป็นการสนับสนุนนักวิจัยไทย และช่วย

สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ 

ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนกระบวนการผลิต เพื่อให้มีการใช้วัตถุดิบ น�้า และเช้ือเพลิงให้มีประสิทธิภาพ เน้นการ

ลดของเสียจากแหล่งก�าเนิด เพื่อลดต้นทุนการผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์

ผ้า เครื่องแต่งกายจากผ้า เคหะสิ่งทอ เซรามิก เครื่องปั้นดินเผา สบู่ ผลิตภัณฑ์ไม้จักสาน และอื่น ๆ ให้ความสนใจ

เข้าร่วมโครงการเพื่อขอค�ารับรองตราสัญลักษณ์ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม จ�านวน 64 ราย

ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันปัญหา

สิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงข้ึน ซึ่งเห็นได้

ชัดเจนจากการขาดแคลนแหล่งท้ิงขยะ

และของเสีย ปัญหาภาวะขาดแคลนน�้าส�าหรับ

อุปโภคบริโภค การขาดแคลนแหล่งทรัพยากร 

และปัญหาหมอกควัน นอกจากนี้ประเทศไทย

ยังได้เข้าสู ่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะมีเสรี

ทางการค้า ท�าให้เกิดการแย่งชิงการได้เปรียบทางธุรกิจ ดังนั้นทุกองค์กรจะต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

ให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิต

คณะวิทยาศาสตร์เล็งเห็นถึงความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการควบคู่กับ

การพัฒนาสังคมโดยการบริการวิชาการมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น 

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด�าเนินโครงการ

มาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเช่ือว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้ใน

ตลาดที่กว้างขึ้น โดยค�านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 24 เดือนเมษายน-มิถุนายน 256122 ปีที่ 24 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 23
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ภายในงานมีการแสดงผลงานวิจัยหลากหลายสาขา ประกอบด้วย  

บูธแสดงผลงานวิจัยของภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์/ ภาควิชาเคมี ร่วมกับศูนย์วิจัยทางเคมี

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากทรัพยากรทางภาคเหนือ/ ภาควิชา

ชีววิทยา ร่วมกับศูนย์วิจัยทางทรัพยากรชีวภาพเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม

และการแพทย์/ ภาควิชาธรณีวิทยา/ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์/ ภาควิชา

สถิติ/ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม/ ศูนย์วิจัย

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทาง

วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ/ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ศูนย์

ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ/ ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและ

ล�าอนุภาค/ ศูนย์วิจัยทางด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์/ ศูนย์ความเป็นเลิศ 

ด้านสารสนเทศทางสุขภาพเพื่อชุมชน/ ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการวิเคราะห์/ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ภาคเหนือ)

ทั้งนี้ ภายในบูธต่าง ๆ  ได้จัดแสดงนวัตกรรม ผลงานค้นคว้าที่น่าสนใจ

และเป็นประโยชน์จ�านวนมาก อาทิ ผลิตภัณฑ์เจลว่านหางจระเข้ผสมสารสกัด

จากใบเหมี้ยงหมักช่วยบ�ารุงผิว สเปรย์ล้างปากจากสารสกัด

ตะไคร้และกานพลูช่วยป้องกันฟันผุ ชาเมล็ดข้าวสีม่วงด�า 

น�้าส้มสายชูน�้าผึ้ง เครื่องล้างผักระบบไมโครบับเบิลโอโซน 

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายจากปลายน้ิวมือ Plasma Skin 

Care ช่วยฟื้นฟูผิว นวัตกรรมเสื้อเกราะกันกระสุน ชุดผ้าฝ้ายทนไฟส�าหรับนักผจญเพลิง แผงโซลาร์

เซลล์พื้นผิวท�าความสะอาดตัวเอง เคร่ืองดื่มเจลลี่ดริงค์เรืองแสง การรู้จ�าภาพอักษรธรรมล้านนา 

ที่จารในคัมภีร์ใบลาน บนฐานการจ�าแนกเชิงล�าดับช้ันแบบก่ึงมีผู้สอน รวมทั้งการศึกษาการเกิดหมอกควัน

ในพื้นที่ภาคเหนือ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับการ

คิดค้นและพัฒนาโดยนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์้ท่านั้น เน่ืองจากยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้อื่น ๆ  

อีกเป็นจ�านวนมาก ที่จะได้น�าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีนักวิจัยที่มีศักยภาพเป็นจ�านวนมาก 

และมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยเป็นที่

ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ที่สามารถน�าไปสู่การใช้งานจริงได้หลากหลายสาขา โดยภายใน 

คณะวิทยาศาสตร์มีหน่วยงานย่อย ซึ่งท�าหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการวิจัยใน

ภาควิชาต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา

หากผู้ประกอบการ หน่วยงาน หรือชุมชนใดที่สนใจจะประสานความร่วมมือ หรือพัฒนางานวิจัยร่วมกัน สามารถ

ติดต่อได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 

053-943322 หรือช่องทางติดต่อของคณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ www.science.cmu.ac.th

เฟซบุ๊ก www.facebook.com/science.cmu 

Line@ ID : @scicmu
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติ

ในพิธีเปิดกิจกรรม CMU GAMES: Sports Day & Spirit Night 2017 ซ่ึงจัดโดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลจากอบายมุข สร้างความ

สมัครสมานสามัคคี มีน�้าใจนักกีฬา อีกทั้งยังได้แสดงออก

ถึงความสามารถด้านการเชียร์ และความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ โดยภายในงานมีการแสดงของผู้น�าเชียร์ การแข่งขันกรีฑา กิจกรรมสันทนาการ และการแสดง Spirit Night 

โดยในส่วนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้สร้างสรรค์สแตนด์เชียร์และริ้วขบวนอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด

ย้อนอดีตสู ่ยุคประวัติศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU GAMES: 
Sports Day & Spirit Night 2017
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ชําระฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 3/2521

ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ที่ปรÖ¡ษา : คณºดีคณะวิทยาศาสตร์ รอ§คณºดี½†ายºริËาร 
ºรรณา¸ิ¡าร : เÅขานุ¡ารคณะวิทยาศาสตร์
¡อ§ºรรณา¸ิ¡าร : คณะ¡รรม¡ารประชาสÑม¾Ñน¸์คณะวิทยาศาสตร์ ËÑวËนŒา§าน 
  ¼ÙŒช่วยËÑวËนŒา§านãนสÓนÑ¡§านคณะÏ ËÑวËนŒา¸ุร¡ารÀาควิชา ศÙนย์ 
  นาย¾ิเชษ°์ ¾ุท¸ิรÑ§ษี นา§สาวสายนที ã¨Ëอม áÅะนายน¾นÑส ¡Ñนถา 
¾ิม¾์ที่  : Ëน่วย¾ิม¾์เอ¡สาร คณะวิทยาศาสตร์ มËาวิทยาÅÑยเชีย§ãËม่ 
  239 ถ.ËŒวยá¡Œว ต.สุเท¾ อ.เมือ§ ¨.เชีย§ãËม่ 50200 
เ¨Œาขอ§  : คณะวิทยาศาสตร์ มËาวิทยาÅÑยเชีย§ãËม่
ส่§ขŒอคิดเËçนáÅะขŒอเสนอáนะäดŒที่ ประชาสÑม¾Ñน¸์คณะวิทยาศาสตร์
âทร. 0 539 43318 Ëรือ prscicmu@gmail.com

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร
คณิตศาสตร ฟสิกส ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี  
สัตววิทยา เคมี สถิติ 
วัสดุศาสตร อัญมณีวิทยา ชีววิทยา  
วิทยาการคอมพิวเตอร จุลชีววิทยา 
ธรณีวิทยา  เคมีอุตสาหกรรม 

ระดับปริญญาโท 20 หลักสูตร
คณิตศาสตร เคมีอุตสาหกรรม ดาราศาสตร  
เคมี ธรณีฟสิกสประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร   
ชีววิทยา การสอนฟสิกส (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ธรณีวิทยา ฟสิกส การสอนชีววิทยา  
ฟสิกสประยุกต คณิตศาสตรประยุกต (ภาคพิเศษ)

วัสดุศาสตร วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  
จุลชีววิทยาประยุกต สถิติประยุกต (นานาชาติ)

การสอนคณิตศาสตร ธรณีฟสิกสปโตรเลียม #นิติวิทยาศาสตร  
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) (นานาชาติ) (หลักสูตรรวมบัณฑิตวิทยาลัย)  

#เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี แขนงจุลชีววิทยาและเทคโนโลยี
จุลินทรีย) (หลักสูตรรวมบัณฑิตวิทยาลัย) 

ระดับปริญญาเอก 17 หลักสูตร
คณิตศาสตร ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ
วัสดุศาสตร วิทยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยีนาโน
เคมี  (นานาชาติ / สหสาขาวิชา)

ชีววิทยา วิทยาศาสตรส่ิงเวดลอม ฟสิกส   
ธรณีวิทยา จุลชีววิทยาประยุกต (นานาชาติ)

ฟสิกส วิทยาการคอมพิวเตอร เคมี  

ฟสิกสประยุกต ดาราศาสตร (นานาชาติ)

เคมีอุตสาหกรรม วัสดุศาสตร (นานาชาติ)  
#เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรรวมบัณฑิตวิทยาลัย) 


