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สมาคมวิจัยวัสดุแหงประเทศไทย รวมกับ มช. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

“สมาคมวิจัยวัสดุแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1”
สมาคมวิจัยวัสดุแห่งประเทศไทย ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ “สมาคมวิจัยวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1” 

The First Materials Research Society of Thailand 

International Conference (1st MRS Thailand International 

Conference) โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ 

ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นสิริ นายก

สมาคมวิจัยวัสดุแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน

การจัดประชุม และรองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต 

ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

กล่าวเปดการประชุม เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

ณ ศูนย์ประชุมดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัด

เชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

“สมาคมวิจัยวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1” 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 

2560 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีเปาหมาย

เพื่อเป็นเวทีให้ผู ้ เข ้าร่วมประชุมได้พบปะ 

แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  กับนัก

วิจัยที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านวัสดุ

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

ในการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี

ในระดับสากล สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับ

ชาติท่ีมี Peer Review เพื่อความเป็นเลิศทาง

วิชาการ และสามารถต่อยอดงานวิจัยและ

นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ได้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ 

“สมาคมวิจัยวัสดุ” ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่าง

ประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้าน

วัสดุของประเทศไทย การประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการ 

นักศึกษา และนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านวัสดุท้ังในและต่างประเทศกว่า 20 ประเทศ 

เข้าร่วมงาน ทั้งทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย และ

ออสเตรเลีย ประมาณ 1,200 คน
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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
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บทความโดย ผศ.ดร.วีรพันธ์ ศรีจันทร์, ผศ.ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล, ปิยะนัฐ วิริยะสุขสิงห์ และมารุตพงศ์ ศรีจันทร์
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สนับสนุนโดย กองทุน 50 ป ธรณี มช.

ธรณีวิทยาตามเสนทางทองเที่ยว
เชียงแสน เชียงของ ผาตั้ง ภูชี้ฟา และเชียงคํา

คณะทํางานมีโอกาสเดินทางและเก็บขอมูลธรณีวิทยาภาคสนามตามเสนทางจากเชียงแสน เสนทางเลียบแมนํ้าโขง 

ผานอําเภอเชียงของ อําเภอเวียงแกน ดอยผาต้ัง ภูช้ีฟา นํ้าตกภูซาง และไดพักชมวิวในหลายจุดตามเสนทางดังกลาว 

(รูปท่ี 1) ลักษณะทางธรณีวิทยาที่ปรากฏในแตละจุดตามเสนทางนี้มีความโดดเดนและสวยงาม ทั้งเชิงของลักษณะ

สัณฐานธรณีและธรณีโครงสรางของชั้นหิน แตขอมูลธรณีวิทยาเหลานี้ยังไมไดมีการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึก 

เชน การเกิดของน้ําตกอุนนํ้าตกภูซาง เปนตน แมกระทั่งยังไมมีการเผยแพรขอมูลธรณีวิทยาของแตละตําแหนง

ตามสถานที่ทองเที่ยวดังกลาวอยางเปนระบบ และถูกตองตามหลักวิชาการ กองทุน 50 ป ธรณี มช. ไดเล็งเห็นวา เสนทาง

ดังกลาวน้ันมีศักยภาพทั้งในเชิงการสรางรายไดใหแกประเทศจากการทองเท่ียว เปนเสนทางเศรษฐกิจตามแนวตะเข็บ

ชายแดนระหวางประเทศ และจะเปนการเผยแพรขอมูลธรณีวิทยาใหเปนที่รูจักและเขาใจแกสาธารณะ ดังนั้นจึงไดพิจารณา

ใหทุนสนับสนุนแกคณะทํางาน สําหรับทําการศึกษาและเก็บขอมูลภาคสนาม วิเคราะหความเปนไปไดและเตรียมขอมูล

เพิ่มเติม เพื่อใชในการเขียนโครงการขอทุนวิจัยในลําดับตอไป

รูปท่ี 1 แสดงเส้นทางการท่องเที่ยวท่ีท�าการ

ศึกษา เริ่มต้นจากสามเหลี่ยมทองค�า อ�าเภอเชียงแสน 

เลียบตามแนวแม่น�้าโขง ผ่านอ�าเภอเชียงของ อ�าเภอ

เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย แล้วขนานตามแนวเทือก

เขาตะเข็บชายแดนประเทศไทยและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว จากจุดท่องเที่ยวดอยผาตั้ง 

ผ่านภูชี้ฟ า จังหวัดเชียงราย ผ่านน�้าตกภูซาง

และสิ้นสุดที่อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ต�ารวจ ทหาร 

อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา

เสนทางชวงที่หนึ่ง (รูปท่ี 2) เริ่มจากลักษณะสัณฐานธรณีของสบรวกบริเวณสามเหล่ียมทองค�า (รูปที่ 2-1) อ�าเภอ

เชียงแสน (ตามทางหลวงหมายเลข 1290) ผ่านพระธาตุผาเงาซึ่งแสดงลักษณะสัณฐานธรณีของทางน�้าอายุแก่ของน�้าแม่ค�า

ที่ไหลลงแม่น�้าโขง (รูปที่ 2-2) ผ่านบริเวณหินโผล่ของชั้นตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวของแม่น�้าโขง (รูปที่ 2-3) ผ่านบ้านแซว 

เลียบตามแม่น�้าโขง ผ่านบ้านก่ิวกาญจน์ จุดชมวิวห้วยทรายมาน ซ่ึงเป็นจุดศึกษาลักษณะสัณฐานธรณีของแนวรอยเลื่อน

แม่จัน (รูปที่ 2-4) และสิ้นสุดที่อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

ปีที่ 24 เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 เดือนมกราคม-มีนาคม 2561

เสนทางชวงที่สอง (รูปท่ี 3) เริ่มต้นที่ผาด่าน หลังด่านศุลกากรเชียงของ ศึกษาแท่งเสาหินบะซอลต์เชียงของ 

แล้วออกจากอ�าเภอเชียงของ (ตามทางหลวงหมายเลข 1020) แยกไปอ�าเภอเวียงแก่นตามทางหลวงหมายเลข 1155 

แล้วศึกษาลักษณะสัณฐานธรณีของรอยเลื่อนแม่อิง และลักษณะของหินภูเขาไฟชุดเชียงของที่แสดงริ้วรอยที่ได้รับอิทธิพล

จากรอยเลื่อนแม่อิง บริเวณจุดชมวิวแม่น�้าโขงบ้านสบอิง (รูปที่ 3-2) เดินทางเลียบแม่น�้าโขง ผ่านอ�าเภอเวียงแก่น ศึกษา

ลักษณะเหลื่อมและหักโงของแม่น�้าโขงที่เกิดจากแนวรอยเลื่อนน�้าหงาว เดินทางเข้าแยกบ้านปางหัดตามทางหลวงชนบท 

ชร. 4029 ถึงจุดชมวิวผาตั้ง ศึกษาลักษณะสัณฐานธรณีของหินปูนช่องเขาขาดและการเอียงเทของช้ันหินไปทางทิศตะวันตก

ของแนวเทือกเขาตามแนวตะเข็บชายแดน ไทย-ลาว (รูปท่ี 3-3 มองไปทางทิศตะวันออก และ 3-4 มองไปทางทิศเหนือ)

เสนทางชวงท่ีสาม (รูปที่ 4) ศึกษาลักษณะธรณีสัณฐานและการวางตัวของชั้นหินที่มีการเอียงเทไปทางทิศตะวันตก

โดยเริ่มตั้งแต่ดอยผาตั้ง (รูปที่ 4-1 มองไปทางทิศใต้) ตามทางหลวงหมายเลข 1093 และบริเวณภูช้ีฟา (รูปที่ 4-2 มองไป

ทางทิศเหนือ) เดินทางไปน�้าตกภูซาง ศึกษากระบวนการทางธรณีวิทยาการเกิดน�้าตกอุ่น แล้วไปสิ้นสุดที่อนุสรณ์ผู้เสียสละ 

พลเรือน ต�ารวจ ทหาร อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา
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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
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พยาธิใบไมที่สามารถติดตอสูคนไดมีดวยกันหลายชนิด ไมวาจะเปนพยาธิใบไมลําไส พยาธิใบไมตับ พยาธิใบไมปอด 

และพยาธิใบไมเลือด ซึ่งแตละชนิดลวนสงผลกระทบตั้งแตระดับไมรุนแรง จนถึงขั้นเสียชีวิตได โดยสวนใหญแลวสาเหตุหลัก

ท่ีทําใหเราไดรับตัวออนระยะติดตอของพยาธิเหลานี้เขาสูรางกาย คือ การรับประทานอาหารท่ีไมผานการปรุงสุก หรือ

อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ นั่นเอง

เมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมการบริโภคแล้ว เชื่อว่าคนไทยในหลายพื้นที่ยังคงมีความเช่ือที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภค

อาหารพื้นเมืองหรืออาหารเฉพาะถิ่นที่เป็นอาหารประเภทสุก ๆ ดิบ ๆ ด้วยความเช่ือที่ว่า กินดิบแล้วแข็งแรง อาหารดิบ

ให้คุณประโยชน์มากกว่าอาหารปรุงสุก หรือมะนาวฆ่าเชื้อโรคในเนื้อสัตว์ได้ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง

เหนือซึ่งมีเมนูสุก ๆ  ดิบ ๆ  หลากหลาย เช่น ส้า ปลาส้ม ลาบดิบ ก้อยปลา หลู้ ย�ากุ้งเต้น เป็นต้น ซึ่งการบริโภคอาหารเหล่านี้

ถือเป็นการเสี่ยงต่อการได้รับตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิเข้าสู่ร่างกายอย่างมาก 

ตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้หรือระยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercaria) จะอาศัยอยู่ในโฮสต์ที่เรียกว่าโฮสต์

กึ่งกลาง (intermediat host) และจะเปลี่ยนเป็นระยะตัวเต็มวัย (adult) อาศัยอยู่ในอวัยวะต่าง ๆ  ของโฮสต์เฉพาะ (definitive 

host) ซึ่งตัวอ่อนของพยาธิแต่ละชนิดก็จะอาศัยอยู่ในโฮสต์ที่ต่างชนิดกัน เช่น พยาธิใบไม้ล�าไส้ขนาดเล็กวงศ์ Heterophyidae 

ที่มักพบระยะติดต่อในปลาน�้าจืดพวกปลาเกล็ดขาว ได้แก่ ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาตะเพียน ปลานางอ้าว เป็นต้น และพยาธิ

ใบไม้ล�าไส้ขนาดกลางวงศ์ Echinostomatidae ท่ีพบระยะติดต่อได้ในหอยขม หอยโข่ง ลูกออด พบพยาธิระยะตัวเต็มวัย

ในคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์ปีกเช่น Echinostoma revolutum , Echinoparyphium recurvatum และมีรายงานพบ

พยาธิใบไม้ Echinostoma hortense และ Echinostoma cinetorchis ในทางเดินอาหารของชายเกาหลีที่มารักษาด้วยอาการ

ปวดท้อง และคาดว่าสาเหตุมาจากการรับประทานปลาดิบและกบดิบ พยาธิใบไม้ตับวงศ์ Opisthorchiidae ที่พบระยะ

ติดต่อได้ในปลาเกล็ดขาวซึ่งพบมากในภาคอีสานของไทย มีรายงานการติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ระยะตัวเต็มวัย

ในคนซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดโรคมะเร็งตับ 

บทความโดย รศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพท่ี 1 แสดงตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม้วงศ์ 

Echinostomatidae ในทางเดินอาหารของคน 

วงชีวิตโดยทั่วไปของพยาธิใบไม้เริ่มจาก

ตัวเต็มวัยท่ีอาศัยอยู่ในโฮสต์เฉพาะ มีการ

ผสมพันธุ์และปล่อยไข่ปนออกมากับอุจจาระ

ลงสู่แม่น�้า จะมีการพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนระยะ

แรกคือ ระยะไมราซิเดียม (miracidium) ซ่ึงมี

ซีเลียรอบล�าตัวใช้ในการว่ายน�้าหาโฮสต์กึ่งกลาง

ตัวที่ 1 (first intermediate host) เช่น หอย กุ้ง 

หรือปลาน�้าจืดขนาดเล็ก โดยหลังจากเข้าสู่โฮสต์

ก่ึงกลางตัวท่ี 1 แล้ว จะมีการพัฒนาตัวอ่อนไป

เป็นระยะสปอโรซีสต์ (sporocyst) ระยะเรเดีย 

(radia) และเซอร์คาเรีย (cercaria) ตามล�าดับ 

โดยตัวอ่อนระยะนี้จะออกจากโฮสต์กึ่งกลาง

ตัวท่ี 1 เพ่ือว่ายน�้าหาโฮสต์กึ่งกลางตัวท่ี 2 
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(second intermediate host) ตัวอย่างเช่น ปลาน�้าจืด 

พืชน�้า หรือหอยชนิดต่าง ๆ  หลังจากตัวอ่อนระยะนี้

เข้าสู่โฮสต์กึ่งกลางตัวที่ 2 ที่เหมาะสมแล้วจะมีการ

พัฒนาเป็นระยะเมตาเซอร์คาเรีย (metacercaria) 

และหากโฮสต์เฉพาะ (definitive host) ได้รับตัวอ่อน

ระยะนี้เข้าไป ตัวอ่อนจะมีการเจริญเติบโตไปเป็น

ระยะตัวเต็มวัยต่อไป จากวงชีวิตพบว่าการบริโภค

ของเราในชีวิตประจ�าวันน้ัน มีความเกี่ยวข้องกับ

พยาธิใบไม้ในระยะต่าง ๆ อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น

สัตว์น�้า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้าหรือแม้แต่พืชน�้า 

 จากการศึกษาของห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา

ประยุกต์ โดยการศึกษาการระบาดของพยาธิใบไม้

ชนิดต่าง ๆ  ในธรรมชาติ พบว่าในภาคเหนือตอนบน

ยังคงมีการระบาดของพยาธิท่ีสามารถติดต่อสู่คนได้หลากหลายชนิด 

เช่น พยาธิใบไม้ในล�าไส้ขนาดเล็กในปลาเกล็ดขาว ซึ่งเป็นปลาที่พบ

ได้ท่ัวไปในแหล่งน�้าตามธรรมชาติและชาวบ้านนิยมน�ามาปรุงเป็น

อาหารโดยเฉพาะลาบปลาดิบและปลาส้ม และพยาธิใบไม้ในล�าไส้

ขนาดกลางในหอยน�้าจืดหลายชนิดโดยเฉพาะหอยขม จึงเป็นการ

ยืนยันสถานการณ์การระบาดของพยาธิในภาคเหนือตอนบนในโฮสต์

กึ่งกลางตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ชี้ให้เห็นว่าพยาธิยังคงมีวงจร

ชีวิตที่สมบูรณ์ สามารถสืบพันธุ์ได้อย่างแพร่หลายในธรรมชาติ 

เน่ืองจากเราไม่สามารถจะก�าจัดโฮสต์กึ่งกลางหรือควบคุมการเพิ่ม

จ�านวนของพยาธิได้หมด ดังนั้นการปองกันที่ดีที่สุดในการติดต่อ

สู่คนคือการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยการรับประทานอาหาร

ที่ปรุงสุกด้วยความร้อนสูงเท่านั้น

ภาพที่ 2  ระยะเมตาเซอรคาเรีย
 ของพยาธิใบไม
(A) Echinostoma revolutum
(B) Opisthorchis viverrini
(C) Centrocestus formosanus

เอกสารอางอิง
ชโลบล วงศ์สวัสดิ์, ปรสิตวิทยา. เชียงใหม่. ชมพูการพิมพ์, 2552. 254 หน้า
Chantima K., Chai J.Y. and Wongsawad C. 2013. Echinostoma revolutum: Freshwater Snails as the Second Intermediate 

Hosts in Chiang Mai, Thailand. The Korean Journal of Parasitology, 2013; 51(2): 183-189.
Rim H.J., Sohn W.M., Yong T.S., Eom K.S., Chai J.Y., Min D.Y., Lee S.H., Hoang E.H., Phommasack B. and Insisengmay S., 

Fishborne Trematode Metacercariae Detected in Freshwater Fish from Vientiane Municipality and Savannakhet Province, 
Lao PDR. The Korean Journal of Parasitology., 2008; 46(4): 253-260.

Sohn W.M., Shin E.H., Yong T.S., Eom K.S., Jeong H.G., Sinuon M., Socheat D. and Chai J.Y., 2011. Adult Opisthorchis viverrini 
Flukes in Humans, Takeo, Cambodia. Emerging Infection Diseases. 17.

Waikagul J. 1998. Opisthorchis viverrini metacercaria in Thai fresh water fish. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine 
and Public Health. 29(2): 324-326.

(A)

(B)

(C)

(A) (B)

ภาพที่ 3  ตัวเต็มวัย

 ของพยาธิใบไม

(A) Echinostoma revolutum

(B) Opisthorchis viverrini
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ปีที่ 24 เดือนมกราคม-มีนาคม 2561

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบเปด [Open Educational Resource] 

สําหรับสิ่งแวดลอมดิจิตัลสมัยใหมท่ีนักศึกษาคุนเคยในปจจุบันนี้ สามารถ

ใชงานไดทั้งผู สอนและผูเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเนตที่สะดวก

มากขึ้น เชน Youtube ไฟลภาพ Khan academy, MOOC, Merlot, Audacity, 

PodCast, SoundCloud ขอมูลทางการคาตาง ๆ  สิทธิบัตร รายงานการวิจัย

ตาง ๆ  เชน MTEC, UNIDO, IEA, EU, OPEC, NSF, World Economic Forum 

เปนตน ทรัพยากรเหลานี้ลวนแลวแตเปนการเพ่ิมความรูทั้งผูสอนและผูเรียน

ที่ควรติดตามความกาวหนาในเรื่องท่ีสนใจอยางตอเนื่องจากหองเรียน

และนําไปตอยอดในอาชีพ หรืองานวิจัยในอนาคตที่ได ซึ่งเปนทักษะที่จําเปน

สําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทย และเปนการพัฒนา

ที่ยั่งยืน ที่ตองบมเพาะตั้งแตในหองเรียนระดับอุดมศึกษา

เราใชประโยชน OER ไดอยางไร?

ความรู้ในปจจุบันมีมากมายและเข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่แล้ว 

ที่การสอนมักใช้แผ่นใส Textbook อินเตอร์เน็ต หรือความรู้จากอาจารย์ผู้สอน

เพียงฝ่ายเดียว การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งความรู้และการเข้าถึงความรู้

ทีส่ะดวกมากขึน้ ทกัษะการค้นคว้าด้วยตวัเองของนกัศึกษาจากแหล่งความรูเ้ปด 

[OER] ต่าง ๆ จึงจ�าเป็นที่จะช่วยให้ห้องเรียนคึกคักและดึงดูดความสนใจ

ของผู ้เรียน ท�าให้มีผลสืบเนื่องและเกิดความคุ ้นเคยในการท�างาน

และได้แนวทางแก้ปญหาของนักศึกษาได้ ประโยชน์ของ OER ในการสอน

ยังมีในด้านการเขียนรายงานการวิจัย การรวบรวมข้อมูล หรือกรณีศึกษา

ต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา OER บางส่วนที่รวบรวมไว้ในการเรียนการสอน 

เช่น Moodle Kahoot ยงัช่วยในการเขยีนบทความ เช่น Mendeley, Authormapper 

เป็นต้น Freemind ใช้เขียน Mindmap รวมถึงขั้นตอนในการค้นหาค�าส�าคัญ 

(keyword) ชือ่เร่ืองหวัข้อในการท�ารายงาน ส่ิงประดิษฐ์เช่น Flying car, Wearable 

computer, Air purifier, Tissue engineering ของ USPTO สิทธิบัตรอเมริกา และ 

FreePatent เป็นต้น

¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáººà»�́ ÊíÒËÃÑºÇÔªÒ ÇÔ·Â�-à·¤â¹âÅÂÕ   : ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ 

คนสอนกับ OER

ส�าหรับภารกิจของผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัยกับ OER มักเกี่ยวกับสาระเน้ือหาที่ใช้ได้จริงในปจจุบัน ทันเหตุการณ์ 

และค�านึงถึงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะงานที่ใช้ความรู้จริง การออกแบบบทเรียน กิจกรรมในห้องเรียน 

การประเมินการเรียนการสอน [Evaluation of Learning outcome] ของนักศึกษา สื่อการสอนในบทเรียนที่เคยใช้งานในอดีต

เป็นตัวอย่างจากหนังสือ หรือต�าราต่างประเทศ และการติดตามผู้เรียนด้วยการสังเกต ในห้องเรียน และคะแนนสอบ เป็นต้น 

บทความโดย ผศ.สาธิต ปิยนลินมาศ 
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รูปที่ 1 CMU Moodleวิชา 201-115

รูปที่ 2 Thai cyber university/ MOOC

Application of OER for Science-Tecnology 
Subject Classes : Higher education
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ส�าหรับ OER ที่กล่าวถึงนั้น สามารถประยุกต์ได้ทั้งทางตรง

และทางอ้อม เช่น ประยุกต์ใช้จาก YouTube, TeacherTube, Wikispaces, 

MOOC, Merlot, Thai Cyber University [www.thaimooc.org] ซ่ึงใช้ได้ตลอด

เวลาทั้งผู้เรียนและผู้สอน เช่น ตัดบางส่วนมาประกอบการสอน ท�าสอบย่อย 

หรือให้สังเกตก่อนการเริ่มบทเรียน ท�าให้ห้องเรียนน่าสนใจ เนื้อหาน่าติดตาม 

และดงึดูดความสนใจของผูเ้รยีนได้ รวมทัง้การโหลด Ebook, pdf, รูป animation 

Unsplash Piktochart [infographic] และปรับแต่งแก้ไข ดัดแปลงให้สอดคล้อง

กบัเน้ือหาการสอน มกีารท�าประชามตร่ิวมกนั [polleverywhere] เช่น Metimeter 

หรือใช้ Kahoot [www.kahoot.com] เพื่อท�า Online Quiz แล้วน�าข้อมูลที่ได้

มาวิเคราะห์บทเรียน-คนเรียนได้ต่อไป และออกข้อสอบเพ่ือติดตาม

การเรียนรู้ได้อีกด้วย และอื่น ๆ  ใน www.educatortechnology.com และ www.

freetech4teachers.com

สรุปประโยชน OER

OER [Open Educational Resources] และ MOOC [Massive Online 

Open Course] เป็นแหล่งความรู้เปดทางการศึกษาที่สร้างความคิดจากมิติ

ของความรู้ของผู้สอนและผู้เรียนได้ เมื่อน�ามาใช้ในห้องเรียนจะท�าให้เกิดการ

เรียนรู้ร่วมกัน [Sharing Knowledge, Sharing Society] จากแหล่งข้อมูล

สารสนเทศมากมายจากทั่วโลก เหมาะส�าหรับการใช้งานเพราะเข้าถึงได้

ทุกเวลา-ทุกสถานที่ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่ส�าคัญๆ ที่ต้องใช้ 

เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุค โทรศัพท์มือถือ Tablet, Computer Server 

เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นทางคอมพิวเตอร์ของทั้งผู้เรียน

และผู้สอน เช่น ค�าสั่ง Software Skill, Search Engine, Load, Add-in การส่ง

การบ้าน การแปลงไฟล์ การอ่านไฟล์ การใช้ Link จะท�าให้การเรียนแบบใหม่นี้

เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ท่ีถูกต้องและต้องการ

ความร่วมมือทั้งผู้เรียน-ผู้สอน ท�าให้ได้ความคิดที่มีเหตุผล เกิดทักษะค้นคว้า

เองได้ จะท�าให้มีความรู้ที่ใช้งานได้จริงแทนการรอค�าสั่งจากหัวหน้างาน 

รวมถงึการเลอืกใช้ข้อมลูและสือ่สารข้อมลูให้มคีวามจรงิ และครบตามประเดน็

ส�าคญัของต้นฉบบั  ล้วนเป็นทกัษะทีเ่ริม่จากห้องเรยีน แล้วกลายเป็นคุณลกัษณะ

ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีเป็นท่ีต้องการในงาน

ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อางอิง
1. www.eduzones.com

2.  สาธิต ปยนลินมาศ “การประยุกต์ใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบเปดส�าหรับการเรียนการสอนยุคดิจิตัลสมัยใหม่” รายการวิทยุ 

FM100, ออกอากาศวันที่ 16 พ.ย. 2560

3.  สาธิต ปยนลินมาศ, การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเชื้อเพลิง, คู่มือ

อาจารย์ด้านการสอน, ส�านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา, มช., หน้าที่ 91-95, 2560

4.  วิจารณ์ พานิช, ครูเพื่อศิษย์เพื่อห้องเรียนกลับทาง, มูลนิธิสยามกัมมาจล, กรุงเทพมหานครฯ, 2556

รูปที่ 3 Kahoot วิชา 201-115 ใช้ Online Quiz

รูปที่ 4 Facebook วิชาสัมมนา ชั้นปีที่ 4
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ÁØÁ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ
เรื่อง “ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นความผิดตามกฎหมาย อันตรายมากนะรู้ยัง?”

บทความโดย ¹Ò§ÊÒÇº§¡ª ºØ»¼Ò 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ซอฟตแวร หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร คือ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อให

เครื่องคอมพิวเตอรทํางานหรือเพื่อใหไดรับผลอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งนี้ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรลักษณะใด 

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จัดเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิประเภทหนึ่งของวรรณกรรม ซึ่งเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์

จะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ ไมวาจะเปนการจําหนาย จาย แจก โอนมรดก เชา อนุญาตใหใช ดัดแปลง 

หรือทําซํ้า โดยกฎหมายจะใหการคุมครองทันทีหลังจากสรางสรรคเสร็จ โดยไมจําเปนตองจดแจงตอกรมทรัพยสินทาง

ปญญา กรณีเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์เปนบุคคลธรรมดา ลิขสิทธิ์มีอายุการคุ มครองตลอดอายุของผู สรางสรรค

หรือผูสรางสรรครวม บวกตอไปอีก 50 ป แตถาหากเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์เปนนิติบุคคล ลิขสิทธิ์จะมีอายุการคุมครอง 

50 ป นับตั้งแตวันสรางสรรคเสร็จ ดังนั้นหากบุคคลอื่นตองการใชงานอันมีลิขสิทธิ์ เชน ซอฟตแวร แลวจะตองขออนุญาต

จากเจาของลิขสิทธิ์กอนเสมอ มิเชนนั้นแลว อาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายและสงผลเสียอื่น ๆ ตามมาอีก

1. เสี่ยงดานกฎหมาย - การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นความผิดตาม

กฎหมาย องค์กรธุรกิจท่ีใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและไม่มีสัญญาอนุญาต

ให้ใช้สิทธิ อาจต้องรับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา ผู้บริหารต้องมีส่วน

รับผิดชอบด้วย

2. เส่ียงดานความปลอดภัย - จากรายงานของไอดีซี (IDC) พบว่า

องค์กรธุรกิจมีโอกาสเผชิญกับภัยมัลแวร์ (Malware) สูงถึงร้อยละ 33 เม่ือใช้

ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและละเมิดลิขสิทธิข้อมูลขององค์กรธุรกิจอาจร่ัวไหล 

ข้อมูลของพนักงานถูกขโมย องค์กรธุรกิจอาจถูกฉ้อโกงบนโลกออนไลน์ และพบ

กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบอื่น ๆ หากถูกโจมตีจากโค้ดอันตราย 

(Malicious code) หรือ มัลแวร์ (Malware) 

3. เสี่ยงดานชื่อเสียง - ช่ือขององค์กรธุรกิจที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

อาจถูกเปดเผยต่อสาธารณะ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและท�าลายความ

น่าเชื่อถือขององค์กรในสายตาคู่ค้า พนักงานและคู่ค้าในตลาดโลก

4. เสี่ยงดานการเงิน - ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความปลอดภัย และ

ชื่อเสียง น�าไปสู่ความความสูญเสียทางการเงินที่มีมูลค่ามากกว่าราคาที่จ่ายไป

เพื่อซื้อซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

5. เส่ียงดานการสงออกสินคา - บริษัทที่เป็นบริษัทผู้ส่งออก หากใช้

ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย อาจไม่สามารถส่งสินค้าเข้าไปยังประเทศบางประเทศ

ได้เลย
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ดังน้ัน ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ หรือโปแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษา หรือองค์กรนิติบุคลล

ควรส�ารวจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในองค์กรอย่างเคร่งครัด เพ่ือมิให้มีการใช้ซอฟต์แวร์เกินกว่าสัญญาอนุญาต

ที่ระบุไว้หรือเกินกว่าข้อยกเว้นที่กฎหมายอนุญาตให้กระท�าได้ ทั้งนี้ หากมีการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์เกิดขึ้นภายในองค์กร 

กฎหมายจะก�าหนดข้อสันนิษฐานไว้ว่า กรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลน้ันเป็นผู้ร่วมกระท�าความผิด เว้นแต่จะ

พิสูจน์ได้ว่าการกระท�านั้นตนไม่รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

บทความตอนต่อไป จะมาแนะน�าข้อควรปฏิบัติในการใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง และข้อ

ยกเว้นบางประการที่กฎหมายถือว่าเป็นการยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ 

อางอิง 

1. กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ Economic Crime Suppression 

Division. 15 มกราคม 2561. ค้นที่: http://www.ecdpolice.com/index.php?modules=article&f=view&cat_id=1&id=42

2. คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม. เรื่องสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์.หน้า 20-27. กรมทรัพย์สินทางปญญา กระทรวง

พาณิชย์ 

SCI
Column

การโหลดโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิ ์ลงบนเครือ่งคอมพวิเตอร
หรือโนตบุคใหกับลูกคา เขาขายความผิดอาญาตามขอหา
ละเมิดสิทธิ์ มโีทษปรบั 1-8 แสนบาท จำคกุหกเดือน – สี่ป 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

ศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
คอมพวิเตอรประเทศไทย หรอื ThaiCERT รายงานวา 
ประเทศไทยถกูจูโจมดวยภยัออนไลนมากเปนอนัดบั 3 
ของโลก และพบวาคอมพิวเตอร 3 ลานเคร่ือง
จาก 8 ลานเครื่องในประเทศไทย มีมัลแวรประเภท
บ็อทเน็ตซอนอยู
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สารพันประโยชนจากพริก สมุนไพรใกลตัว

ÊÒÃÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ÊÒÃÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
SCI Knowledge  

•   พริกเป็นพืชในสกุล Capsicum ซึ่งเป็นพืชในวงศ์ Solanaceae เป็นเครื่องเทศ (Spice) ชนิดหน่ึง

•   ในพริกมีสารที่ส�าคัญคือ Capsaicin (แคปไซซิน) ซึ่งเป็นสารท่ีท�าให้เกิดความรู้สึกเผ็ด บริเวณ

ที่พบสารแคปไซซินภายในผลพริกนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณเยื่อแกนกลางสีขาว หรือเรียกว่า 

“รก” (Placenta) ส่วนของเนื้อผลพริก เปลือกผล และเมล็ด จะมีสารแคปไซซินอยู่น้อยมาก โดย

ปริมาณของสารแคปไซซินจะมีความแตกต่างกันออกไปตามชนิดและสายพันธุ์ของพริก

•   Carolina Reaper ได้รับการบันทึกเป็นพริกที่มีความเผ็ดร้อนมากที่สุดในโลก โดย Guiness Records 

เนื่องจากถูกปรับปรุงสายพันธุ์มาเพื่อความเผ็ดโดยเฉพาะ

•   หน่วยวัดความเผ็ด คือ สโควิลล์ (Scoville) (เป็นค�าที่ต้ังขึ้นตามชื่อผู้คิดค้นวิธีการวัดระดับความเผ็ด 

คือ วิลเบอร์ สโควิลล์ นักเคมีชาวอเมริกัน)

•   วิธีแก้อาการเผ็ดจากพริก ควรด่ืมนมหรือแอลกอฮอล์เล็กน้อย หรืออาหารหวานที่มีส่วนผสมของ

กะทิ เพราะแคปไซซินสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์และไขมัน แต่ไม่ละลายในน�้า (เวลาเรา

ทานเผ็ดแล้วดื่มน�้าเปล่าตามหรือบ้วนปากจึงไม่ช่วยให้ความเผ็ดหายไป) หรืออาจดื่มน�้ามะนาว

หรือน�้าส้มแทนก็ได้ เพราะกรดจากผลไม้จะท�าปฏิกิริยากับสารแคปไซซินซึ่งเป็นด่าง ช่วยลดความ

เผ็ดลงได้

ประโยชนของพริก

  ช่วยให้เจริญอาหาร ท�าให้เกิดการผ่อนคลาย ช่วยกระตุ้นสมอง (กระตุ้นการหลั่งสาร 

Endorphin ซึ่งเป็นสารสร้างความสุข) มีสารตั้งต้นของวิตามินเอ ช่วยบ�ารุงสายตา ช่วยให้ทางเดิน

หายใจโล่ง ขับเสมหะ มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ วิตามินซีช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในร่างกาย บ�ารุง

และรักษาสายตา ช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหารยิ่งข้ึน สารแคปไซซินช่วยให้เกิดอาการตื่นตัวของร่างกาย 

ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย ขับแกสในกระเพาะ ช่วยบรรเทาอาการ

เจ็บปวดต่าง ๆ เช่น ปวดฟน เจ็บคอ การอักเสบของผิวหนัง ปวดศีรษะ ปวดเส้นเอ็น โรคเกาต์ และ

ข้อต่ออักเสบ เป็นต้น
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ขอควรระวังในการทานพริก 

  แม้พริกจะมีประโยชน์มากมาย แต่การทานพริกแต่พอดี (ไม่ทานเผ็ดจนเกินไป) ย่อมมี

ประโยชน์มากท่ีสุด โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นโรคกระเพาะอาหารไม่ควรทานพริกในปริมาณมาก หรือ

ทานขณะท้องว่าง เพราะจะท�าให้ท้องอืด แสบท้อง และปวดท้องได้ นอกจากนี้สารแคปไซซินยังกระตุ้น

เซลล์ที่ปากและลิ้น ท�าให้รู้สึกเจ็บร้อนที่ล้ินและกระพุ้งแก้ม ผู้ที่มีแผลในปากหรือล�า คอจึงควรหลีกเล่ียง

การทานพริกสด ๆ หรืออาหารรสจัดในขณะที่แผลยังไม่หายดี

ขอบคุณภาพและขอมูลจาก

http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=1934

http://sirinpharmacy.exteen.com/20110404/entry

http://www.scimath.org/image/item/6752-2017-05-12-07-03-06

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9570000051510
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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล  
Best Poster Presentation Award  
ในงานประชุม Asian Mycological Congress 2017 (AMC 2017)  

ณ ประเทศเวียดนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี และอาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43) The 43rd 

Congress on Science and Technology of Thailand (STT 43) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ ่นใหม่ ประจ�าปี พ.ศ. 2560 และอาจารย์ ดร.อติชาต 

ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจ�าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งคัดเลือกโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วม

แสดงความยินดีด้วย

ทีมนักวิจัยเห็ดรา คณะวิทยาศาสตร์ น�าโดย ศาสตราจารย์ 

ดร.สายสมร ล�ายอง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการพัฒนา

อย่างย่ังของทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ และสอง

นักวิจัย คือ ดร.นครินทร์ สุวรรณราช และ ดร.จตุรงค์ ค�าหล้า 

น�าผลงานวิจัยด้านเห็ดราขนาดใหญ่เผยแพร่เสนอเป็นองค์ความ

รู้ใหม่ ในการประชุมวิชาการด้านราวิทยาในระดับเอเชีย “Asian 

Mycological Congress 2017” ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 

2560 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
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โดย ดร.นครินทร์ สุวรรณราช น�าเสนอในหัวข้อ “It Possible to Discover Truffles in Thailand?” และ ดร.จตุรงค์ 

ค�าหล้า น�าเสนอหัวข้อ “Is a Tropical Black Bolete to be an Ectomycorrhizal Fungus?” ผลงานของนักวิจัยทั้งสอง

ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทั้งสองผลงานถือเป็นผลงานที่น่าสนใจ และเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อนักเห็ดรา

ในทวีปเอเชียที่เข้าร่วมประชุม จึงสามารถคว้ารางวัล Best Poster Presentation Award ได้ทั้ง 2 ผลงานจากการประชุม

ครั้งนี้

การประชุม Asian Mycological Congress ก�าหนดจัดข้ึนทุกสองปี โดยถือเป็นการประชุมท่ีส�าคัญส�าหรับการ

แลกเปลี่ยนความรู ้ และการพัฒนางานวิจัยในวงการเห็ดราในทวีปเอเชีย ซึ่งมีนักเห็ดราจากทวีปเอเชียและทั่วโลก

เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้เป็นจ�านวนมาก 
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นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์น�าผลงานเจลลี่ดริงค์เรืองแสง คว้ารางวัล 
Special Award ในงาน 13th Taipei International 
Invention Show and Technomart (INST2017)

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากร ภูมาศ และผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.จีรพร เพกเกาะ อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ น�าผลงานวิจัย “เจลลี่ดริงค์เรืองแสง” คว้า

รางวัล“Special Award” The 13th Taipei International Invention 

Show and Technomart 2017 by Chinese Innovation and Invention 

Society จากการน�าผลงานวิจัยดังกล่าวไปจัดแสดงในงาน 13th 

Taipei International Invention Show & Technomart (INST2017) 

ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน  

โดยการสนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ “เจลลี่ดริงค์เรืองแสง” เป็นผลิตภัณฑ์

ที่ใช้สีที่สกัดจากสาหร่าย ซึ่งท�าให้เกิดการเรืองแสงภายใต้หลอด 

Black Light Blue Fluorescent ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้เจลลี่มีสีสัน 

น่ารับประทาน เพิ่มความสนุกและน่าสนใจให้กับอาหารแล้ว  

สีที่สกัดจากสาหร่ายน้ียังมีประโยชน์ในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระ

อีกด้วย
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ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นรหัส 115 บริจาคเงินสมทบกองทุนพั²นา
คณะฯ และท�าบุญทักษิณานุประทานแด่คณาจารย์-ศิษย์เก่าที่ล่วงลับ

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นรหัส 115 บริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะฯ จ�านวน 555,555 บาท โดยมี 

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ และในโอกาสเดียวกันน้ีศิษย์เก่า 

พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ได้ร่วมพิธีท�าบุญทักษิณานุประทานแด่คณาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ล่วงลับไปแล้ว 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์

THE 1ST CMU-OSAKA SCIENCE MINI SYMPOSIUM

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กับมหาวิทยาลัยโอซาก้า : The 1st CMU-Osaka Science Mini Symposium โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ 

ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ Prof.Takumi Konno จาก Osaka University เป็นประธานในพิธีเปดงาน 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน 
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1st NECTEC-CMU WORKSHOP ON INDUSTRIAL SENSORS 2017

ซึ่งด�าเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี ทั้งน้ีมีคณาจารย์ นักวิจัย และ

นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมจ�านวน 60 คน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ 

การประชุมในครั้งน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเร่งผลักดันเพื่อสร้าง Double Degree ในระดับบัณฑิตศึกษา 

ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยโอซาก้า โดยผู้ท่ีเข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการเรียน

การสอนและการวิจัย ตลอดจนข้อมูลส�าคัญในการท�า Double Degree ดังกล่าว

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุข้ันสูงส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนางานวิจัยด้านเซนเซอร์สู่อุตสาหกรรม (1st NECTEC-CMU WORKSHOP ON INDUSTRIAL SENSORS 

2017) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เป็นประธานเปดงาน และกล่าวรายงานการจัดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ หัวหน้าโครงการอบรมฯ

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านงานวิจัยเฉพาะทางด้านเซ็นเซอร์

สู่การพัฒนาองค์ความรู้เชิงประยุกต์ ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การผลิตต้นแบบทางเซนเซอร์ และผลิตภัณฑ์ด้านเซนเซอร์
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จากงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมศักยภาพการผลิตผลงานวิจัย สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน�าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในอนาคต โดยมี

คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจจากภาคอุตสาหกรรมทั่วไป เข้าร่วมอบรม ประมาณ 90 คน 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ มช. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  รวมทั้งบริษัทเอกชน ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 

2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

ห้องป¯ิบัติการผลิตพลาสติกชีวÀาพส�าหรับใช้ทางการแพทย์ มช. 
ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณÀาพ ISO 13485 

และการ¶่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

และบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว “ห้องปฏิบัติ

การผลิตพลาสติกชีวภาพส�าหรับใช้ทางการแพทย์” มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ได้รับการรับรอง

ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 13485 และการถ่ายทอด

เทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม 

หัวหน้าห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพ มช. และหัวหน้า
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พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ประจ�าปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2560 โดยมีศาสตราจารย์ 

ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ 

อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้แทนผู้มีอุปการคุณกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ตลอด

จนผู้มีอุปการคุณที่บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาร่วมพิธีด้วย เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 

อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ส�าหรับปีการศึกษา 2560 นี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นผู้แทน

อาจารย์ของแต่ละภาควิชา ได้ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

ทีมวิจัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย ปฏิบัติงานแทนอธิการบดี

ด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อ�านวยการส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.วิวรรณ ธรรมมงคล ผู้จัดการ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมี บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวถึงความ

ส�าเร็จดังกล่าว นอกจากนี้ คุณฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท TÜV SÜD ประเทศไทย (จ�ากัด) ยังได้มอบ

ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 13485 ให้กับห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพส�าหรับใช้ทางการแพทย์ มช. 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม เป็นผู้รับมอบ เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ 137 พิลลาร์เฮาส์ เชียงใหม่
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จ�านวน 159 คน และทุนท�างานพิเศษ จ�านวน 80 คน รวมเป็นจ�านวนเงินจัดสรรทั้งหมด 3,407,461.9 บาท อีกทั้งยังมีทุน

ที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นอีกจ�านวนหนึ่ง ดังที่ได้ด�าเนินการแจ้งเวียนในคณะ

และปดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะวิทยาศาสตร์ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทั้งอดีตผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ  

ที่มีจิตเมตตาร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

และสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ ชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนรู้สึกซาบซ้ึงในน�้าใจของทุกท่านเป็นอย่างย่ิง

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนส�าเร็จการศึกษา ส�าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2560

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนส�าเร็จ

การศึกษา ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปดงาน และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์ คุณสุนีย์ มณีเกษมสุข รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท Computer Telephony Asia Co., Ltd. บรรยาย
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พิเศษ เรื่อง “เตรียมตัวอย่างไรดี อีก 2 ปี จะท�างาน” ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ บรรยาย 

เรื่อง การเตรียมตัวด้านวิชาการ (ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา) และแนะน�าวิธีการตรวจสอบผลการศึกษา

ตามโครงสร้างของหลักสูตร โดย น.ส.เบญจพรรณ เมธาจารย์ และนายโสฬส จิตรมั่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ เมื่อวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง SCB 2100 ชั้น 1 และห้องสัมมนา ช้ัน 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

พิธีมอบสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ (ตุ้งติ้งอะตอม) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ประจ�าปี 2560 เพ่ือเป็นสิ่งเตือนใจให้น้องใหม่ตระหนักถึงความส�าคัญและคุณค่าของการเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

และมีความรักสามัคคี เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวให้โอวาท และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ

กรรมการสโมสรนักศึกษาฯ ร่วมมอบสัญลักษณ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี 

คณะวิทยาศาสตร์
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ค่ายโอลิมป�กวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปดค่ายโอลิมปกวิชาการ ค่าย 1 

ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน 

และนายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ช้ีแจงราย

ละเอียดการเข้าค่าย ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 โดยมีก�าหนดการจัดค่ายระหว่างวันที่ 8-21 

ตุลาคม 2560 โดยมีนักเรียนเข้าร่วม จ�านวน 105 คน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

(สอวน.) ให้เป็นศูนย์โอลิมปกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อด�าเนินการจัดค่ายโอลิมปกวิชาการในเขต

ภาคเหนือตอนบน ซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ล�าพูน ล�าปาง 

แพร่ และจังหวัดน่าน โดยได้เชิญผู้อ�านวยการโรงเรียนประจ�าจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน ทั้ง 8 จังหวัด ร่วมเป็น

คณะกรรมการศูนย์โอลิมปกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและเตรียมเยาวชนไทย

ที่จะไปแข่งขันโอลิมปกวิชาการให้มีความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ และประสบความส�าเร็จในการ

แข่งขันมากยิ่งขึ้น อีกท้ังเพื่อเพิ่มจ�านวนและพัฒนาอาจารย์วิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ และมีความพร้อมในการพัฒนา

การเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล 

ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา มูลนิธิ สอวน. ได้ขยายการอบรมไปยังโรงเรียนเครือข่าย เรียกว่าโรงเรียน

ขยายผล สอวน. และในปีการศึกษา 2560 ได้ขยายการจัดค่ายไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพิ่มเติม เรียกว่าโรงเรียนศูนย์ สอวน. 

เพื่อขยายโอกาสการเข้าค่ายของนักเรียน ตลอดจนพัฒนาครูจากโรงเรียนให้เป็นวิทยากรการอบรม และพัฒนาโรงเรียน

เครือข่ายในภาพรวม
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คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีท�าบุญประจ�าปี การประชุมบุคลากร 
และงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 

คณะวิทยาศาสตร์จัดการแข่งขันกีÌาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 
วันครอบครัววิทยา ประจ�าปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีท�าบุญประจ�าปี การประชุมบุคลากร 

และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 

2560 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

โดยในช่วงเช้ามีการจัดพิธีท�าบุญประจ�าปีและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พระสงฆ์ จ�านวน 9 รูป จากนั้นมีการประชุมบุคลากร ประจ�าปี 2560 เพื่อให้

บุคลากรได้รับฟงการรายงานผลการด�าเนินงานของคณะฯ และความก้าวหน้า

ด้านต่าง ๆ  ในรอบปี 2560 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการแนะน�าผู ้บริหารและบุคลากรใหม่ 

การมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และผู้ที่มีผลงาน

วิจัยดีเด่น และมอบทุนแก่บุคลากรและบุตรบุคลากร ส่วนในช่วงบ่ายมีการจัดงาน

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจแก่บุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์จัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์

สัมพันธ์ วันครอบครัววิทยา ประจ�าปี 2560 โดยมีศาสตราจารย์ 

ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน

เปดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา ประธาน

กรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
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วันชื่นชุมนุม สว. วิดยา ครั้งที่ 8

ชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ 

วัฒเนสก์ ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ จัดงานพบปะสังสรรค์

ประจ�าปี และต้อนรับสมาชิกใหม่ ปี 2560 "วันชื่นชุมนุม สว. วิดยา ครั้งที่ 8" 

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้อาวุโสเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

ณ ภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์

การจัดงาน ซ่ึงจัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์มีความสมัครสมานสามัคคีและมีความ

สัมพันธ์อันดีเสมือนเป็นหนึ่งครอบครัวเดียวกัน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ที่แข็งแรง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล แชร์บอล วิ่งผลัด และกีฬาสันทนาการ โดยมีคณาจารย์

และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา 1 และสนามกีฬากลาง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 24 เดือนมกราคม-มีนาคม 256124
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ศวท-มช. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนก�าแพงเพชรพิทยาคม

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาฟสิกส์

และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนก�าแพงเพชรพิทยาคม 

จังหวัดก�าแพงเพชร จ�านวน 106 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดยเปดโอกาสให้นักเรียน

ได้เดินเท้าส�ารวจสภาพทางธรณีวิทยา วิวัฒนาการการเกิดแอ่งเชียงใหม่ เส้นทางอ่างแก้ว-น�้าตกห้วยแก้ว-วังบัวบาน-

พระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ตลอดจนการเรียนรู้เรื่องเซลล์ และปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟา เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2560
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ชําระฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 3/2521

ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
กองบรรณาธิการ : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้างาน 
  ผู้ช่วยหัวหน้างานในสํานักงานคณะฯ หัวหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์ 
  นายพิเชษฐ์ พุทธิรังษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนัส กันถา 
พิมพ์ที่  : หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
เจ้าของ  : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 539 43318 หรือ 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) 


