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ชวนชาว มช. ทุกคน มา “วน” ไปด้วยกัน กับโครงการ “วน” (WON)
ถุงและเศษพลาสติกสะอาดในมือมีค่า อย่าทิ้ง คุณช่วยโลกได้ !!

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มช. อยากชวนชาว มช. ทุกคน มา “วน” 
ไปด้วยกัน กับโครงการ “วน” (WON) ใครมีถุงและเศษพลาสติกสะอาดอยู่ในมือ อย่าทิ้ง เก็บรวบรวมไว้ 
แล้วน�ามาหย่อนลงในจุดรับถุงพลาสติก บริเวณด้านหน้าอาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. (ใกล้กับร้าน 
Kopi Gusto) เพ่ือน�าเข้าสู่โครงการ “วน” ซ่ึงจะน�าพลาสติกท่ีได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี 
เพ่ือให้พลาสติกท่ีเราใช้หมุนเวียนอยู่ในระบบให้นานที่สุด ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกออกสู่ส่ิงแวดล้อม

ติดตามความคืบหน้า โครงการ วน ได้ที่ www.facebook.com/wontogether 
และติดตามความเคล่ือนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ได้ที่ www.facebook.com/EnvironmentalScienceResearchCenter

รวบรวมขยะที่ ไร้ค่า 

สละเวลาเพียงเล็กน้อย 

เพ่ือช่วยโลกกันเถอะ !! 

ชาว มช. รักษ์โลก วนไป !!
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ในระยะแรก คณะวทิยาศาสตร์เปิดสอนระดับปรญิญาตร ีจ�านวน 5 หลักสูตร มีนักศึกษารุ่นที่ 1 จ�านวน 139 คน 
ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งระดับปรญิญาตรแีละบัณฑิตศึกษา รวมประมาณ 3,000 คน มีบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
กว่า 40,000 คน โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี15 หลักสูตร ปรญิญาโท 19 หลักสูตร และปรญิญาเอก 17 หลักสูตร 

ในด้านกายภาพ คณะวทิยาศาสตร์มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 36 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรยีนและอาคารปฏิบัติการ 
39 อาคาร โดยหนึ่งในอาคารที่มีความส�าคัญต่อคณะและมหาวทิยาลัยเป็นอย่างมาก ก็คือ อาคารเคมี 1 หรอืเดิมเรยีกว่า 
ตึกวทิยาศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารเรยีนหลังแรกของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ปัจจุบันมีอายุกว่า 
55 ปี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเยี่ยมชมอาคารหลังนี้ หลังจากพิธีเปิด
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2508 ซึ่งนับเป็นสิรมิงคลแก่ชาวคณะวทิยาศาสตร์อย่างสูงสุด

ผลงานเด่นฉลอง 55 ปี 
“2 หลักสูตรใหม่ ผลักดันงานวจิัยสู่อินเตอร์”
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะวทิยาศาสตร์มีผลงานท่ีโดดเด่นท้ังทางด้านวชิาการและการวจัิยอย่างต่อเนื่อง 

โดยหลักสูตรท่ีเปิดสอนทั้งระดับปรญิญาตรแีละบัณฑิตศึกษามีการปรับปรุงให้ทันสมัยและมีคุณภาพ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน
ก็ได้มีการขยายความร่วมมือทางด้านการวจิัยและการเรยีนการสอนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศหลายแห่ง โดยเฉพาะ
ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณะวทิยาศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือกับ Graduate School of 
Science มหาวทิยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดท�าหลักสูตร Double Degree Program หรอืปรญิญาคู่ร่วมกัน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบันเป็นอย่างมาก

ล่าสุดในปีการศึกษา 2562 นี้ คณะวทิยาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรน�าร่องเชิงรุกระดับปรญิญาตร ีจ�านวน 2 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) (หลักสูตรนานาชาติ) และ
สาขาวทิยาการข้อมูล (Data Science) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน และเหมาะสมกับ
สถานการณ์โลกในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังได้ปรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหลักสูตรนานาชาติหรอืหลักสูตร
สองภาษาให้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 50 และจัดท�าหลักสูตรประกาศนียบัตร “การจัดการและการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพ” (โครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และก�าลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูป
อุดมศึกษาไทย) เพื่อให้ตรงตามความต้องการของบุคลากรในภาคการผลิต

ที่ส�าคัญยังได้มีการส่งเสรมิและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกระดับ เพื่อเตรยีมความพร้อมนักศึกษา
ให้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก สามารถแข่งขันในระดับนานาติ และมีความเป็นเลิศในระดับสากล ตัวอย่างเช่น โครงการยกระดับ

“ก้าวแรก
	 วิทยาศาสตร	์มช.”

คณะวทิยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี 
พ.ศ. 2507 โดยผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคนแรก คือ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.บัวเรศ ค�าทอง 
และต่อมาท่านได้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่
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มาตรฐานภาษาอังกฤษโดยโปรแกรมสปีค (Speexx) ซึ่งเป็นระบบการเรยีนรู้ที่สมบูรณ์แบบ ที่เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาทักษะ
ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น หากเข้าไปฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง

ในด้านการวจิัย ในแต่ละปีคณะวทิยาศาสตร์ผลิตผลงานวจิัยที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับเป็นจ�านวนมาก 
ตัวอย่างเช่น ในฐานข้อมูล SCOPUS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารวชิาการระดับสากล ผลงานการวจิัยของคณาจารย์
คณะวทิยาศาสตร์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 600 บทความต่อปี และได้รับการอ้างอิง
ในระดับสูง โดยเฉพาะในกลุ่มสาขาวัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี

นอกจากนี้ คณะวทิยาศาสตร์ยังได้เปิดตัวอาคารปฏิบัติการกลาง (Central Science Laboratory) ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางในการให้บรกิารเคร ื่องมือวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการวจัิยและการเรยีนการสอน อาทิ 
เคร ื่อง NMR 500 MHz (Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer) / เคร ื่อง XRD (X-ray Diffractometer) 
/ เคร ื่อง SC-XRD (Single Crystal X-ray 0) / เคร ื่อง SEM (Scanning Electron Microscope) / เคร ื่อง FIB 
(Focus Ion Beam) และเคร ื่องมือวจิัยส�าคัญอื่น ๆ ที่กระจายอยู่ในห้องปฏิบัติการต่างๆ
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จากการสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะทั้งทางด้านวชิาการและการวจัิยอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้
บุคลากรและนักศึกษาได้รับรางวัลและการเชิดชูเกียรติ น�าช่ือเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่คณะและมหาวทิยาลัย อาทิ เหรยีญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวทิยา ประจ�าปี 2561 สาขาวทิยาศาสตร์ ซึ่งอาจารย์อาวุโสคณะวทิยาศาสตร์ได้เข้ารับพระราชทาน
เหรยีญฯ ดังกล่าว จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ยังมีรางวัล “Bernd Rode Award 2019 Junior Researcher Winner” จาก ASEAN-European 
Academic University Network (ASEA-UNINET) / รางวัลนักวจัิยรุ่นใหม่ดีเด่น “2019 TRF-OHEC-SCOPUS 
Research Awards” for New Scholar สาขา Physical Sciences จาก สกว. และ สกอ. /รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) ประเภทโปรแกรมเพื่อการบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา 
จากเนคเทค / รางวัลด้านการเขียนโปรแกรมและการวเิคราะห์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขัน TechJam 2018 ระดับ
ภาคเหนือ จาก KASIKORN Business-Technology Group / รางวัลชนะเลิศการน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในงาน
ประชุมวชิาการ The 13th International Conference on the Physical Properties and Application of 
Advanced Materials (ICPMAT2018) ท่ีกรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม และรางวัลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศอีกมากมาย

ก้าวต่อไปของวทิยาศาสตร์ มช. “บัณฑิตวทิยาศาสตร์  
พร้อมเป็นพลเมืองโลก Global Citizen ยกระดับงานวจิัยขึ้นแท่น  

Frontier Research”

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ กล่าวถึง
ก้าวต่อไปของคณะวทิยาศาสตร์ว่า “วสิัยทัศน์ของคณะฯ คือ คณะวทิยาศาสตร์มุ่งสู่
ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและงานวจิัยที่มีคุณภาพระดับสากล ในด้านการ
ผลิตบัณฑิต เราจะพยายามสร้างทักษะความเป็นพลเมืองโลกให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
ที่จบออกไปนอกจากจะท�างานในภาคการผลิต ในภาครัฐ หรอืตลาดแรงงานในประเทศได้แล้ว 
ยังสามารถออกไปสู่ตลาดแรงงานโลก และสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางวทิยาศาสตร์ได้ด้วย นอกจากน้ี เราจะพยายาม
ผลักดันและสนับสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวติ โดยไม่มีการจ�ากัดว่า “ผู้เรยีน” จะต้องเป็นนักเรยีนที่มาจากโรงเรยีนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
แต่อาจจะเป็นศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ หรอืบุคคลทั่วไป ที่กลับเข้ามาเพิ่มเติมความรู้ มาพัฒนาตนเอง โดยจะได้รับประกาศนียบัตร
หรอืปรญิญาบัตรกลับไปด้วย

ในด้านการวจิัย คณบดีคณะวทิยาศาสตร์กล่าวเพ่ิมเติมว่า “นอกเหนือจาก ranking เราก็อยากจะสร้างนวัตกรรมให้
ใช้งานได้จรงิ มุ่งเน้น frontier research หรอืงานวจิัยระดับแนวหน้า โดยยกระดับงานวจัิยทางวทิยาศาสตร์ มุ่งใช้ความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของนักวจัิย โดยเฉพาะด้านวัสดุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติวทิยาดอยสุเทพในการสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น การคิดค้นวัสดุทางการแพทย์ วัสดุพลังงานทางเลือก การแก้ปัญหาหมอกควัน การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
การฟ้ืนฟูป่า และธนาคารเมล็ดพันธ์ุ เป็นต้น”

“เพราะ 55 ปี มีเพียงคร้ังเดียว”

 “ตลอดระยะเวลา 55 ปี ที่ผ่านมา คณะวทิยาศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติหลากหลาย
สาขา บัณฑิตจ�านวนมากประสบความส�าเร็จอย่างสูงในวชิาชีพของตนเอง และได้กลับมาช่วยเหลือสนับสนุนคณะฯ และ
มหาวทิยาลัยอยู่เสมอ ความเข้มแข็งของคณะฯ ในวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของศิษย์ทุกรุ่น ทุกสาขาวชิา  
ในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี นี้ คณะวทิยาศาสตร์จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมของคณะฯ กลับมาร่วมสังสรรค์ 
มาบอกเล่าข้อคิดในการท�างาน มาให้ข้อเสนอแนะในการสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความส�าเร็จแก่นักรุ่นน้อง และมาให้
ข้อคิดเห็นในการ“สร้าง รักษา และพัฒนา”คณะวทิยาศาสตร์ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป”
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“วทิยาศาสตร์เป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เท่าทันนานาประเทศ จึงขอเชิญชวน
ผู้สนใจทุกท่านกลับเข้ามาเพิ่มพูนความรู้ในหลักสูตรประกาศนียบัตร ทั้งของคณะวทิยาศาสตร์และ
คณะอื่น ๆ ในมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ไม่แน่ว่าในอนาคต บุตรหลานของท่านอาจจะกลายเป็น
นักวทิยาศาสตร์คนส�าคัญของประเทศก็เป็นได้”

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 5



ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช.6

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
SC

I C
ol

um
n

สาระวิชาการ

คณะนักวจิัย น�าโดย อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู สังกัดภาควชิา
ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยนางสาวอานิสรา 
ด�าทองดี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาความหลากหลายทาง
ชีวภาพและชีววทิยาชาติพันธุ์ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ และนายกิติศักดิ์ อ๋องย่อง นักวจิัยอิสระ ได้ด�าเนินโครงการวจัิย
เร ื่อง “อนุกรมวธิานและววัิฒนาการชาติพันธุ์ของพรรณไม้วงศ์กระดังงา 
(Annocaceae) ในประเทศไทยที่หายากและยังไม่เป็นที่รู้จัก เพ่ือการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ซ่ึงโครงการวจิัยนี้เป็นส่วนหน่ึงของการ
จัดท�าหนังสือพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย (Flora of Thailand) 
และได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 
(สกว.) หรอืชื่อใหม่ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้ทุนส่งเสรมินักวจิัยรุ่นใหม่

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตรค์้นพบ
พืชชนิดใหม่ของโลก	
ได้รบัพระราชทานนาม	
“พรหมจุฬาภรณ์”
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ในการวจัิยคร้ังน้ีได้ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก 
(new species) ในสกุลมหาพรหม (Mitrephora 
(Blume) Hook.f. & Thomson) จากป่าบนเขา
หินปูนในจังหวัดนครศรธีรรมราช ซึ่งพืชชนิดนี้มีลักษณะ
เด่นคือ เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 2 เมตร มีดอก
ขนาดเล็กที่สุดในสกุล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 
1 เซนติเมตร สีขาวเด่น และเปลี่ยนเป็นสีครมีเมื่อดอก
มีอายุมากขึ้น มีกลิ่นหอมปานกลางคล้ายกลิ่นดอกโมก 
กลีบดอกชั้นในประกบกันเป็นรูปโดม โคนกลีบคอด 
เผยให้เห็นช่องว่างระหว่างกลีบ ผลเมื่อสุกสีแดงอมส้ม

ด้วยส�านึกในพระกรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี
ที่ทรงสนพระทัยการศึกษาวจิัยในสาขาวทิยาศาสตร์
เคมี วทิยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ และวทิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสหสาขาวทิยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ โดยทรงรเิร ิ่มการก่อตั้งสถาบันวจิัยจุฬาภรณ์ 
เพื่อสนับสนุนการศึกษาวจิัยวทิยาศาสตร์ในสาขา

ดังกล่าว อันมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของมนุษยชาติ กอปรกับ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจรญิพระชนมายุครบ 5 รอบ 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่จึงได้กราบทูลขอพระราชทานนามไทย “พรหมจุฬาภรณ์” 
ส�าหรับพืชชนิดใหม่ของโลกชนิดนี้ และกราบทูลขอพระราชทานนามระบุ
ชนิด “chulabhorniana” เพื่อเป็นชื่อวทิยาศาสตร์ว่า Mitrephora 
chulabhorniana Damth., Aongyong & Chaowasku และได้รับ
พระราชทานนามทั้งสอง อันเป็นเกียรติแก่คณะผู้วจิัยและมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง

พรหมจุฬาภรณ์ หรอื Mitrephora  chulabhorniana Damth., 
Aongyong & Chaowasku ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับ
นานาชาติ Brittonia เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นพันธุ์ไม้ที่
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งยวด (critically endangered) พบเพียงไม่กี่ต้น 
บรเิวณป่าดิบแล้งบนเขาหินปูนขนาดเล็กในอ�าเภอสิชล จังหวัดนครศรธีรรมราช 
ซึ่งอยู่นอกเขตอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบบ
นิเวศเขาหินปูนนั้นเป็นระบบนิเวศที่เปราะบาง และมักพบสิ่งมีชีวติที่จ�าเพาะ 
กล่าวคือ ไม่พบที่อื่นใดอีก เมื่อถูกคุกคามมีโอกาสสูญพันธุ์สูง เขาหินปูน
ลูกที่พบต้นพรหมจุฬาภรณ์นี้มีโอกาสถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้ เนื่องจาก
การขยายตัวของสวนยางพาราและสวนปาล์มน�้ามัน หรอืแม้กระทั่งการ
ระเบิดหินปูนเพื่อการใช้ประโยชน์ จึงสมควรอย่างย่ิงที่หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
อีกทั้งประชาชนคนไทยทุกคน จักต้องช่วยกันหวงแหนเขาหินปูนในประเทศไทย 
เพ่ืออนุรักษ์ไม่ให้ส่ิงมีชีวติเฉพาะถ่ินสูญพันธ์ุไปจากประเทศไทยและจากโลก 
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อ
ช่วยขยายพันธ์ุต้นพรหมจุฬาภรณ์ให้มีจ�านวนมากขึ้น และน�าไปปลูกอนุรักษ์
ไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ หรอืสถานที่ราชการต่าง ๆ เป็นการลดโอกาสการ
สูญพันธุ์ของต้นพรหมจุฬาภรณ์

การค้นพบ “พรหมจุฬาภรณ์” นี้ จัดได้ว่าเป็นงานวจิัยพื้นฐานที่
ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาต่อยอดในสาขาต่าง ๆ เปรยีบเสมือนกับต้นน�้าที่
ค่อย ๆ  ไหลไปยังกลางน�้าและปลายน�้า ซ่ึงก็คือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ถ้าขาดพื้นฐาน ประเทศชาติย่อมขาดโอกาสในการพัฒนาต่อยอด 
การพัฒนายารักษาโรคจากพืชสมุนไพร ก็เป็นหนึ่งในแนวทางการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน พบว่าพืชสกุลมหาพรหมหลายชนิดมีสารเคมีทุติยภูมิที่มีฤทธิ์
ต้านมะเร็ง จึงเป็นที่น่าสนใจว่าต้นพรหมจุฬาภรณ์ก็อาจจะมีสารเคมีทุติยภูมิ 
ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งและอาจพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็งได้ในอนาคต ซึ่งการ
รักษาโรคมะเร็งและพัฒนายาต้านมะเร็งเป็นหนึ่งในพระปณิธานของ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ีเจ้าฟ้านักวทิยาศาสตร์
อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
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“พลังงานปิโตรเลียมในโลกนี้สามารถน�ามาใช้งานได้จรงิเพียง 1 ใน 3 ของ
ปรมิาณทั้งหมดที่มีอยู่ใต้พื้นผิวโลก เนื่องจากน�้ามันดิบมีความหนืด จึงท�าให้ยังมี
น�้ามันดิบคงเหลืออยู่ภายใต้ผิวโลกกว่า 2 ใน 3 ส่วน ที่ยั ไม่สามารถน�าขึ้นมาใช้ได้”

ในประเทศไทย มีการส�ารวจพบปิโตรเลียมครั้งแรกที่อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
จากนั้นจึงมีการส�ารวจแหล่งปิโตรเลียมอื่นทั่วประเทศ บ่อน�้ามันฝาง เป็นน�้ามันดิบ
ฐานพาราฟิน เมื่อท�าการขุดเจาะและผลิตสักระยะ ก็จะไม่สามารถน�าน�้ามันข้ึนมาได้อีก 
เนื่องจากแรงดันในหลุมผลิตต�่าลง น�้ามันดิบมีความหนืดสูง และการไหลลดลง  
ส่งผลให้การผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะได้ผลผลิตปิโตรเลียมอยู่ในระดับต�่า 
จึงจ�าเป็นต้องปิดลงและยกเลิกการผลิตไป 

การท�างานวจิัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียมโดยการ
ใช้จุลินทรย์ีประจ�าถิ่นที่บ่อน�้ามันฝาง อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแล
ของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยทีมวจิัยคณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ได้ท�าการศึกษาจุลินทรยี์ที่อยู่ในตัวอย่างแท่งหินของแหล่ง
น�้ามันดิบ หรอืที่เรยีกว่า Core โดยท�าการศึกษาท้ังปรมิาณและประสิทธิภาพในการ
ผลิตสารต่าง ๆ ของจุลินทรยี์ที่ท�าให้น�้ามันดิบในแหล่งผลิตลดความหนืดลง ได้แก ่
สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ เอนไซม์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังได้ศึกษาคุณสมบัติ
ที่ส�าคัญของแหล่งปิโตรเลียม เช่น ตัวอย่างแท่งหินและน�้าในแหล่งผลิต เพื่อประเมิน
ศักยภาพการไหลของน�้ามันดิบ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจรญิเติบโต
ของกลุ่มจุลินทรยี์ 

Special Column :  
จุลินทรีย์กับการเพ่ิมปริมาณผลผลิต
ปิโตรเลียม

จากผลการศึกษาวจิัยพบว่า จุลินทรยี์
ที่อยู่ในแหล่งผลิตมีปรมิาณเพียงพอที่สามารถ
เพิ่มปรมิาณได้ โดยการเติมสารอาหารให้
จุลินทรยี์ เมื่อจุลินทรยี์ได้รับสารอาหารแล้ว 
จุลินทรยี์จะเจรญิเติบโตเพิ่มจ�านวนขึ้น
ทั้งชนิด และปรมิาณ ส่งผลให้จุลินทรยี์ผลิต
สารต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ที่ท�าให้น�้ามันที่ยังคง
ค้างอยู่ใต้ดินน้ันมีความหนืดน้อยลง สามารถ
เคลื่อนตัวได้ ซ่ึงส่งผลท�าให้สามารถผลิต
น�้ามันดิบได้เพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลจากการวจัิยที่ศึกษามาเป็นระยะ
เวลา 9 ปี บ่งช้ีว่า กระบวนการเพิ่มปรมิาณ
น�้ามันดิบโดยใช้จุลินทรยี์ประจ�าถิ่นนี ้
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มีศักยภาพที่จะท�าได้ที่หลุมผลิต MS-75 แหล่งแม่สูน 
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อ�าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ หลุมผลิต MS-75 นี้ ท�าการขุดเจาะเมื่อปี 
พ.ศ. 2548 ท�าการผลิตน�้ามันดิบอยู่ที่ 5 บาร์เรล
ต่อวัน และลดต�่าลง จนต้องหยุดการผลิตและปิดหลุม
ไป เมื่อ พ.ศ. 2553 

เมื่อข้อมูลจากการวจิัยระบุว่าหลุมผลิต MS-75 
มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตโดยใช้จุลินทรยี์
ประจ�าถิ่น ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ จึงได้
จัดหาสารอาหารส�าหรับจุลินทรยี์ และท�าการปรับ
พื้นที่ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ และเติมสารอาหารที่เป็น
แหล่งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสส�าหรับจุลินทรยี์ ผสม
น�้าและอัดลงไปในหลุมผลิต ปรมิาณทั้งหมด 2,400 
บาร์เรล และปิดหลุมไว้นาน 1 เดือน เพื่อให้จุลินทรยี์
ภายในหลุมท�างาน เพิ่มจ�านวน และผลิตสารส�าคัญ
ต่าง ๆ 

ระหว่างด�าเนินการเติมสารอาหาร พบว่าปาก
หลุมมีแก๊สเกิดขึ้น จากการตรวจสอบพบว่าเป็น

แก๊สมีเทน นอกจากนี้ ยังพบการเปลี่ยนแปลงปรมิาณออกซิเจน เมื่อ
น�าหัวสูบมาติดตั้งและท�าการสูบพบว่า มีน�้ามันดิบไหลออกมา ตั้งแต่
วันท่ี 21 ตุลาคม 2561–1 เมษายน 2562 ได้น�้ามันดิบออกมาเฉลี่ย
วันละ 10 บาร์เรล ได้มูลค่าน�้ามันดิบกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งมีปรมิาณผลผลิต
สูงกว่าเม่ือคร้ังที่ยังการผลิตแบบเดิมมากกว่า 2 เท่า 

ความส�าเร็จของงานวจิัยนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ ได้รับทุน
สนับสนุนจากสภาวจิัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 และ 2559 ทุนของ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย จ�านวน 2 ทุน และได้รับความ
ช่วยเหลือจาก ไบโอเทค สวทช.

ผศ.ดร.สกุณณี บวรสมบัติ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร ์
หัวหน้าโครงการวจัิยการเพิ่มปรมิาณผลผลิตปิโตรเลียมโดยใช้จุลินทรย์ี
ประจ�าถ่ิน (Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) Research) 
กล่าวว่า “ตนเองเชื่อว่าจุลินทรยี์สามารถท�าประโยชน์ได้มากมาย
หลายอย่าง มัน Smart กว่าที่เราคิดไว้ อยู่ที่ว่าเราจะควบคุมเค้า
ได้อย่างไรบ้าง เราจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ขนาดไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรา
รู้จักเค้าดีพอหรอืเปล่า ถ้าเรารู้จักเค้าดีพอ เราก็จะใช้ประโยชน์จากเค้า
ได้อย่างแน่นอน ส�าหรับความส�าเร็จในการวจัิยคร้ังนี้ ต้องขอขอบคุณ 
ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน และ รศ.ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย จากภาควชิา
ธรณีวทิยา และที่ส�าคัญคือนักศึกษาระดับปรญิญาเอก ท่ีร่วมกันท�าวจิัย
จนท�าให้การศึกษาในคร้ังนี้มาถึงจุดหมายปลายทางได้”
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คณะวทิยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี พ.ศ. 2562 
ภายใต้แนวคิด “รู้ สู้ภัยหมอกควัน” โดยได้รับเกียรติจากนายวรุิฬ พรรณเทว ีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และมอบโล่เกียรติคุณแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 
กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน โดยมีนายฮิโรชิ มัตสึโมโตะ (Mr. Hiroshi Matsumoto) 
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมถวาย
พานพุ่มสักการะฯ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562  
ณ ห้องบรรยาย SCB2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ 

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ, 
นิทรรศการจากสวนสัตว์เชียงใหม่, นิทรรศการจากเชียงใหม่ ซู อควาเรยีม, โครงการ 

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ยกขบวนความสุขและวิทยาศาสตร ์
สุดสร้างสรรค์มารวมกัน ที่ มช.

SCI News & Events



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

Startup, นิทรรศการจากสถาบันวจิัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฯลฯ นอกจากน้ี ยังมี
การแข่งขันทักษะทางวทิยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน เช่น ประกวดการแสดงทางวทิยาศาสตร์ 

ชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และโครงงานวทิยาศาสตร์ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม 
ณ ภาควชิาและศูนย์ภายในคณะวทิยาศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้

สัมผัสกับนวัตกรรมทางวทิยาศาสตร์หลากหลายสาขา ได้เรยีนรู้
วทิยาศาสตร์จากสิ่งรอบตัว และเล่นเกมส์สนุก ๆ  ส่งเสรมิ

จินตนาการ ตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน 
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 11

กิจกรรมความเคลื่อนไหว
ภายในคณะวิทยาศาสตร์
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คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมวิชาการครบรอบ 55 ปี “55th Anniversary 
Science CMU Academic Conference and Meeting”

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ในโอกาส
ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัม ณ อาคารปฏิบัติ
การกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 30 
สิงหาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 55 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ มช. “55th Anniversary Science CMU Academic 
Conference and Meeting” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานมีการปาฐกถา
และเสวนาวิชาการโดยศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย การปาฐกถา 
หัวข้อ “บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน” โดย คุณวรานนท์ 
หลา้พระบาง นายกสมาคมศิษยเ์กา่คณะวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
การบรรยาย หัวข้อ “ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับการจัดการองค์กร” 
โดย คณุสมร เทดิธรรมพิบลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษัิทไปรษณยีไ์ทย 
จ�ากัด นอกจากนี้ ยังการเสวนาวิชาการ “มองย้อนเลข 55 มองไปข้าง
หน้าอย่างยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมด้วย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ดร.พันธุอ์าจ ชัยรัตน์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคุณ
คนอง ศักดิ์เพ็ชร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน กลุ่ม
มิตรผล

ในช่วงบ่าย มีการน�าเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ของนักศึกษาและ
นักวิจัยใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่ม Data Science คณิตศาสตร์ สถิติ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. กลุ่ม Chemistry & Applied Chemistry 
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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล
การน�าเสนอผลงานวิจัยในงาน 
ICMAT2019 ที่สิงคโปร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ สกุลเสริมสุข อาจารย์ประจ�า
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยแบบ
โปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ 10th International Conference on 
Materials for Advanced Technologies (ICMAT2019) ระหว่าง
วันที่ 23-28 มิถุนายน 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จากผลงานวิจัย 
เรื่อง “Realization of the Graphene/Defective Graphene Micro 
Ribbon Array Fabricated by Laser Scribe” 

เคมี เคมีอุตสาหกรรม 3. กลุ่ม Biological Science ชีววิทยา ศูนย์วิจัย
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม และ 4. กลุ่ม Physical Science ฟสิิกส์และ
วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ รวมทั้งยังมีการบรรยาย 
หัวข้อ การส่ือสารเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดย คุณปิยมิตร 
ยอดเมือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด 
(i2C Communications)

ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการ ได้มีการน�านวัตกรรมกรรม
จากการคน้ควา้วจิยัของนักวจิยัคณะวทิยาศาสตร์มาจัดแสดงหลากหลาย
ผลงาน อาทิ อุปกรณ์ Cool Air Plasma Jet บ�าบัดแผลติดเชื้อเครื่อง
มอืวดัปรมิาณแอลกอฮอลจ์ากลมหายใจแบบพกพา เครือ่งวดัปริมาณฝุน่
และคณุภาพอากาศเครือ่งวดัอณุหภมูร่ิางกายจากปลายนิว้มอื และสเปรย์
ฆ่าเชื้อโรคจากธรรมชาติ 100% ไร้สารตกค้าง เป็นต้น โดยมีศิษย์เก่า 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2562 นี้ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 
55 ปี การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุม
วิชาการในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมส�าคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะได้แสดงถึง
ศักยภาพ ความก้าวหน้า รวมถึงนวัตกรรมการวิจัยและวิชาการที่คณะ
วิทยาศาสตร์ได้ทุ่มเทศึกษาและพัฒนา เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
ตลอดระยะเวลา 55 ปี ที่ผ่านมา
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SCI News & Events

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 
Siam Physics Congress 2019

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ คว้า 4 รางวัล การน�าเสนอผลงานทาง
วิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรม
เชิงคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 23 หรือ The 23rd International Annual 
Symposium on Computational Science and Engineering 
(ANSCSE23) ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

นายทินกร แซ่หลี นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัล Best Oral Presentation 

นายณัฐธิติ เชียงแรง นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award 

นายสุริยา ตาเที่ยง นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล Outstanding 
Poster Award 

นายอุทิศ สุริยา นักศึกษาระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล Outstanding 
Poster Award

นางสาวเกล็ดทราย ภูผาคุณ และนายนเรนทร์ฤทธิ์ ธนานุศักดิ์ 
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาดาราศาสตร์ ภาควิชาฟสิิกส์และ
วัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ Siam 
Physics Congress 2019 ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาฟสิิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทย ระหว่างวันที่ 6–7 
มิถุนายน 2019 ณ โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย
ผลงานของนางสาวเกล็ดทราย ภูผาคุณ คือการวิจัย หัวข้อ Physical 
Properties Distribution of Galaxy Population in Abell 2142 
Cluster ซึ่งเป็นการศึกษาวิวัฒนาการของกาแลกซี่ เพ่ือจะได้เข้าใจ
ธรรมชาติของกาแลกซีทั่วไปมากยิ่งขึ้น และอาจน�ามาใช้ในการท�าความ
เข้าใจกาแลกซีทางช้างเผือกได้ ส่วนผลงานของนายนเรนทร์ฤทธิ์ 
ธนานุศักดิ์ คือการวิจัย หัวข้อ Luminosity Function of High-z 
Candidates at the Epoch of Reionization (z >∼ 6) in Cosmic 
Evolution Survey (COSMOS) Field ที่มุ่งศึกษาวิวัฒนาการของ
เอกภพ 

นายทินกร แซ่หล ี

นายณัฐธิติ เชียงแรง

นายสุริยา ตาเที่ยง

นายอุทิศ สุริยา

นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ ควา้ 4 รางวลั  
ผลงานทางวชิาการในการประชมุวชิาการนานาชาติ 
ANSCSE23
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นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือก
เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจ�าปี 2562

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักเรียนทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา 
ประจ�าปี 2562

นายนนทพัทธ์ สินสันธิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชา
ฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วม
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจ�าปี 2562 (รุ่นที่ 17) เข้าร่วม
กิจกรรมระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม–5 กันยายน 2562 ณ สถาบัน
เดซี เมืองฮัมบูร์ก และเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี

5 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลน�าเสนอผลงาน ในงาน
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ระดับ
อุดมศึกษา ประจ�าปี 2562 หรือ DPST student conference on 
Science and Technology 2019 (DPSTcon 2019) ระหว่างวันที่ 
21–23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งจัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมการแข่งขันน�าเสนองานวิจัยหรือข้อเสนองานวิจัย 
(DPST SciTalk Contest) ได้แก่ 
นายปุณณัตถ์ ช่างสลัก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

รางวัลน�าเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ 
ได้แก่ นายธนกฤต มามี สาขาฟสิิกส์และธรณีวิทยา
ได้แก่นางสาวสกุลทิพย์ ช่างฆ้อง สาขาชีววิทยา 

รางวัลน�าเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบบรรยาย
ได้แก่ นางสาวศรารัตน์ นุใหม่ สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ได้แก่ นางสาวอารยา เรืองสุข สาขาเคมี

นายธนกฤต มามี

นายปุณณัตถ์ ช่างสลัก

นางสาวสกุลทิพย์ ช่างฆ้อง

นางสาวศรารัตน์ นุใหม่

นางสาวอารยา เรืองสุข
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SCI News & Events นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล
น�าเสนอผลงาน ในงาน ICCSE 2019 ที่เวียดนาม

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัล
การน�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ

โครงการ Smart Bee จัดสัมมนาความหลากหลายของเกสรผึ้ง
ในประเทศไทยฯ

นายวชร เบ็ญจพันธุ์ทวี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี 
ที่ได้รับรางวัล Best Poster Award จากผลงานวิจัยเรื่อง "Ring-Opening 
Polymerization Mechanism of ε–Caprolactone Initiated by 
Zinc Bidentate Phenoxy-Imine Ligand Initiator: A DFT Study" 
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on 
Computational Science and Engineering (ICCSE) 2019 ระหว่าง
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2019 ณ Ho Chi Minh City, Vietnam

นางสาวน�้าฝน อุตตมะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา หวังชัย เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการน�าเสนอผลงานภาคนิทัศน์ ระดับ 
“Silver” จากงานวิจัยในหัวข้อ “ผลของการล้างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ร่วมกับน�้าอิเล็กโทรไลต์ ต่อการก�าจัดเพลี้ยอ่อนจากถั่วฝักยาวหลังการ
เก็บเกี่ยว” ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ 
ครั้งที่ 17 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอ�าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 
ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 โครงการ Smart Bee คณะวิทยาศาสตร์ 
น�าโดย รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร หัวหน้าชุดโครงการและอาจารย์
ประจ�าภาควิชาชีววิทยา จัดการสัมมนา หัวข้อ “ความหลากหลายของ
เกสรผึ้งในประเทศไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกสรผึ้ง และการ
เล้ียงผึ้งให้ได้มาตรฐานตามปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GAP)” ส�าหรับ
เกษตรกรที่สนใจ โดยวิทยากรจากส�านักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ 
อาจารย์และนักวิจัยในโครงการ Smart Bee ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ 
ดร.มาโนช นาคสาทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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14 กันยา วิทยา มช. จัดคอนเสิร์ตการกุศล 
คิดถึงวิทยา ย้อนเวลาแห่งความสุข

คณะวิทยาศาสตร์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร การจัดการและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

 14 กันยายน 2562 ในค�่าคืนของกิจกรรมรับน้องขึ้น
ดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มช. เอาใจแฟน
เพลงยุค 80s พาทุกคนร่วมย้อนวันวานแสนสุขในคอนเสิร์ต
การกุศล “คิดถึงวิทยา ย้อนเวลาแห่งความสุข” คอนเสิร์ตใน
โอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือหารายได้สมทบกองทุน 60 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหา
งบประมาณในการบูรณะอาคารฟสิิกส์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ตลอดจนเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา 
และจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสูงซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์และ
นักศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

ภายในงานแแฟนเพลงได้สนุกสนานไปกับ 3 ศิลปิน ใน
ดวงใจตลอดกาล สุดยอดต�านานเพลงฮิต ได้แก่ กุ้ง ตวงสิทธิ์ 
ชมพู ฟรุ๊ตตี้ และต้อม เรนโบว์ ที่มาร่วมขับขานเพลงรักอมตะ
มากมาย สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงที่มาร่วมชม
คอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างเต็มอิ่ม

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร
แก่นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
การจัดการและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Management and Production 
of Biofuel) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ ค�าประกอบ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่

หลักสูตรการจัดการและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ด�าเนินการโดย 
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
หลักสูตรที่จะตอบโจทย์ด้านความมั่งคงทางพลังงาน และการจัดการ
ปัญหาของวัสดุชีวภาพ (Biomass) ในชุมชน ที่มุ่งเน้นผู้เรียนที่ท�างานใน
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดใน
การพัฒนางานวิจัยของตนเอง ผู้ที่ต้องการท�างานในอุตสาหกรรมพลังงาน
ชีวภาพ และผู้ที่มีความสนใจในการจัดการปัญหาวัสดุชีวภาพในชุมชนและ
ต้องการลงทุนผลิตพลังงานทางเลือก (Start-up) จัดการเรียนการสอน
วิชาบรรยาย ท้ังแบบชั้นเรียนและแบบทางไกล ในช่วงเดือนกันยายน 2561 
– พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถาน
ประกอบการ โดยการแก้โจทย์และท�าวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพ ภายใต้การให้ค�าปรึกษาจากทีมคณาจารย์ และได้ศึกษาดูงานนอก
สถานที่เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์
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การอุดมศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรม 
(Higher Education for Industry: Hi-Fi)

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การอุดมศึกษา
เพ่ืออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry: Hi-Fi) 
ซึ่งจัดโดย ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

Hi-Fi : Higher Education for Industry หรือ โครงการ
การอุดมศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรม เป็นโครงการที่รับผู้จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (นักศึกษา Hi-Fi) 
เพ่ือท�างานในสถานประกอบการเป็นเวลา 2 ปี กับสถาน
ประกอบการที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุง
กระบวนการผลิต หรือออกแบบ ทดลอง ทดสอบ วิจัย
นวัตกรรมใหม่ และในเวลาเดียวกันจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควบคู่ไปด้วย นอกเวลาท�างาน มีการ
บริหารจัดการและมีผลลัพธ์ที่คาดหวัง ร่วมกับ มช. และสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงเครือข่ายภายใต้การ
ท�างานร่วมกันทั้งในและระหว่างมหาวิทยาลัย

  หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์และการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตน�้ามันชีวภาพ เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานในการต่อยอดงานวิจัย 
นอกจากความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการผลิตและ
แนวคิดการพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
นักศึกษาต้องมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการจัดการ
กากของเสียแบบองค์รวม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในการจัดการของเสียชีวมวลก่อนน�ามาใช้ในการ
ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลในแง่มุมด้านส่ิงแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เ พ่ิมเติมได้ที่  ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลข
โทรศัพท์ 053 943401-2
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ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางโครงสร้าง 
ทางเรขาคณิตในมุมมองเชิงการจัดและพีชคณิตในประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 
ประจ�าปีการศึกษา 2562" โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับ
ผู้ปกครองและแนะน�าผู้บริหารคณะฯ ภายในงานมีการบรรยายหลากหลาย
หัวข้อท่ีน่าสนใจ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการและ
ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การแนะน�าหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการเรียน 
วินัยนักศึกษา ทุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตลอดจน 
การรับน้องใหม่ การประชุมเชียร์ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากนี้ 
ยังมีการเสวนาเส้นทางอาชีพ โดยศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ประสบ
ความส�าเร็จ รวมทั้งการตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ  ของผู้ปกครอง 
เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบรายละเอียดอย่างรอบด้าน เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 ณ ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการทางโครงสร้างทางเรขาคณิตในมุมมองเชิงการจัดและพีชคณิตใน
ประเทศไทย โดยความร่วมมือของประเทศเกาหลี ลักเซมเบิร์ก สิงคโปร์ ไทย 
และสหรัฐอเมริกา (Combinatorial and algebraic aspects of geometric 
structures – Conference in Thailand, with the cooperation of 
Korea, Luxembourg, Singapore, Thailand and the United States) 
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง อาจารย์ประจ�าภาควิชาคณิตศาสตร์ 
กรรมการจัดงาน กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง SCB2211 ภาควิชาคณิตศาสตร์

การประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือในการท�าวิจัย โดยเฉพาะทางด้านเรขาคณิตเชิงพีชคณิต 
ส�าหรับคณาจารย์ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยจากสถาบัน
อุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงเพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการท�าวิจัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ ท้ังในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษาภายในประเทศและนักวิจัยชาวต่างชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 
100 คน การประชุมจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  
ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ�าปีการศึกษา 2562

 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ�าปีการศึกษา 2562 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ 
ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา
และแนะน�าผู้บริหารคณะฯ เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม
เชียงใหม่ภูค�า ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ของ
คณะวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้ง
มีความรู้ความเข้าใจเส้นทางอาชีพในสาขาวิชาของตนเอง 
อีกทั้งเพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยกิจกรรมภายในงานมีการเสวนา
เส้นทางอาชีพและการท�างานหลังส�าเร็จการศึกษา โดยหัวหน้า
ภาควิชาและหัวหน้าศูนย์ ตลอดจนการบรรยาย หัวข้อ สุข ส�าเร็จ 
กลเม็ดการเรียนวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. และ Smart 
Health and Safty โดย คุณศรีทัย สีทิพย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีน�านักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการ
พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจ�าปี 2562

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณีน�านักศึกษาใหม่ 
ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจ�าปี 2562 “๕๕ ป๋ี มช. ลูกจ๊าง
ขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” รวมใจ 
มช. เป็นหน่ึงเดียว เดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปนมัสการ
พระบรมธาตุดอยสุเทพ ระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
รวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี 
ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหมู่
นักศึกษา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 
30,000 คน รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันในชั้นปีต่างๆ นักศึกษาเก่าที่ส�าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในจ�านวนนี้เป็นนักศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 1 ร่วม 7,800 คน 

โดยในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ได้น�านักศึกษาใหม่ รหัส 62 จ�านวน
กว่า 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม อีกท้ังยังมีนักศึกษารุ่นพ่ี ตลอดจน
คณาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์อีกเป็นจ�านวนมากที่มาร่วมให้
ก�าลังใจให้น้อง ๆ  ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร





จึงขอเชิญชวนผู้มีอุปการคุณ 
ตลอดจนเพ่ือน พ่ี น้อง ศิษย์เก่า 
และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วม
เป็นส่วนหนึ่ง ในการน�าพา 
คณะวิทยาศาสตร์ก้าวสู่อนาคต
ที่รุ่งโรจน์ ด้วยการร่วมบริจาค
เงินสมทบกองทุน 60 ปีฯ 
ผ่านระบบ CMU e-DONATION 
>> http://bit.ly/2H14rI1

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถบริจาคโดยตรงผ่านบัญชี กองทุน 
60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขท่ีบัญชี 6 6 7 - 4 2 0 4 0 2 - 4

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หน่วยการเงินและบัญชี 
โทร. 053-943312, 053-943459, 053-943460

#หนึ่งบาทของท่านมีคุณค่า 
#ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการวิจัย 
#ScienceCMU

กองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.
“ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิดชูการศึกษา พัฒนาการวิจัย” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่ึงในสามคณะ
แรกที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 
และได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 ในปี พ.ศ. 2562 
และจะครบรอบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์ได้ผลิต
บัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 4 หมื่นคน โดยมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองชุมชน และพัฒนา
ประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งกองทุน 60 ปีฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือบูรณะอาคารให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนทุนการ
ศึกษา และเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสูง 









ช�ำระฝำกส่งเป็นรำยเดือน
ใบอนุญำตที่ 3/2521

ปท.มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษา :  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
บรรณาธิการ :  เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
กองบรรณาธิการ :  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้างาน 
  ผู้ช่วยหัวหน้างานในส�านักงานคณะฯ 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

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี 15 หลักสูตร 
1. คณิตศาสตร์ 6. สถิติ 11. จุลชีววิทยา 
2. เคมี 7. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12. สัตววิทยา 
3. ชีววิทยา 8. เคมีอุตสาหกรรม 13. อัญมณีวิทยา  
4. ธรณีวิทยา 9. ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 14. วิทยาการข้อมูล 
5. ฟสิิกส์ 10. วัสดุศาสตร์ 15. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม    
  (นานาชาติ) 
ระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร
1. คณิตศาสตร์ 10. การสอนคณิตศาสตร์ 16. คณิตศาสตร์ประยุกต์  
2. เคมี  (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 17. สถิติประยุกต์   
3. ชีววิทยา 11. การสอนชีววิทยา  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
4. ธรณีวิทยา 12. ธรณีฟสิิกส์ประยุกต์ 18. จุลชีววิทยาประยุกต์ 
 (นานาชาติ)  (นานาชาติ)  (นานาชาติ) 
5. ฟสิิกส์ 13. การสอนฟสิิกส์ 19. ดาราศาสตร์
6. ฟสิิกส์ประยุกต์ 14. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
7. วัสดุศาสตร์ 15. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
8. เคมีอุตสาหกรรม  (นานาชาติ) 
9. วิทยาการคอมพิวเตอร์  
 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
# นิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย) 
# เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี แขนงจุลชีววิทยา 
 และเทคโนโลยีจุลินทรีย์) (หลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย)  

ปริญญาเอก 17 หลักสูตร
1. คณิตศาสตร์  8. เคมีอุตสาหกรรม 13. จุลชีววิทยาประยุกต์
2. เคมี   (นานาชาติ)  (นานาชาติ)
3. เคมี  9. วัสดุศาสตร์ 14. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 (นานาชาติ) 10. วัสดุศาสตร์ 15. ฟสิิกส์ประยุกต์ 
4. ชีววิทยา  (นานาชาติ)  (นานาชาติ)
 (นานาชาติ) 1 1. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 16. ดาราศาสตร์
5. ธรณีวิทยา  (นานาชาติ) 17.  วิทยาศาสตร์นาโน   
 (นานาชาติ) 12. ความหลากหลายทางชีวภาพ  และเทคโนโลยีนาโน
6. ฟสิิกส์   และชีววิทยาชาติพันธุ์  (นานาชาติ / สหสาขาวิชา) 
7. ฟสิิกส์ (นานาชาติ)  (นานาชาติ) 
#เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย) 


