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ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่ 8 ฉบับที่ 185 วันที่ 1-15 กันยายน 2559

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจ�ำปี 2559
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ร่วมพิธมี อบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีเ่ ชิดชูยงิ่ ช้างเผือก เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจ�ำปี 2559 โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.
สุเทพ สวนใต้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ ภาควิชา
สถิติ และรองศาสตราจารย์ ดร. อภินภัส รุจิวัตร์ ภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2559 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการรณรงค์การจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย
และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู
ประจ�ำปี 2559
คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจ�ำปี 2559 เพื่อ
ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ได้แสดงความเคารพต่อครู อาจารย์ ด้วย
การน�ำพานดอกไม้ ธูปเทียน และกรวยดอกไม้มาคารวะครู

โดยพร้ อ มเพรี ย งกั น โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์
สิ ง หราชวราพั น ธ์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน
ในพิธี นอกจากนี้ภายในงานยังมี
การมอบรางวัลเรียนดี-กิจกรรมดี
ประจ�ำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็น
ขวัญก�ำลังใจให้กบั นักศึกษาในการ
ศึกษาเล่าเรียนและท�ำกิจกรรมเพือ่
ส่วนรวมต่อไป
พิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมส�ำคัญที่คณะวิทยาศาสตร์
จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้นักศึกษาเป็น
คนดี มีความกตัญญูต่อครู อาจารย์ ผู้ให้ความรู้ และได้ร่วม
กั น สื บ ทอดประเพณี อั น ดี ง ามของไทย ซึ่ ง มี นั ก ศึ ก ษา
คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์รว่ มกับศูนย์บริหารงานวิจยั มช. จัดโครงการรณรงค์การจัดการสารเคมี
ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร มุง่ ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร เสริม
ศักยภาพการวิจัยสู่สากล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริหารงานวิจยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ
รณรงค์การจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ เป็น
ประธานเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และนักศึกษาทั้งของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และ
การดูแลความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ มีแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการจัดการสารเคมี มีความตระหนัก
ในเรือ่ งของความปลอดภัยและการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ซึง่ สอดคล้องกับโครงการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภายในงานมีการบรรยายใน หัวข้อ “แนวปฏิบัติทั่วไปและการก�ำจัดของเสียอันตรายจากห้อง
ปฏิบัติการวิจัยผ่านโปรแกรม CMU Waste Track” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม และ
หัวข้อ “แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย” โดย อาจารย์ ดร. นัทธี สุรีย์ อาจารย์
ประจ�ำภาควิชาเคมี นอกจากนีย้ ังมีการจัดนิทรรศการเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการสารเคมี ซึ่งมี
คณาจารย์ เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า 250 คน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง CB1220 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์

"คณะวิทยาศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยในระดับสากล"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : S-C-I-C-M-U)

Success = การมุ่งความสำ�เร็จตามเป้าหมาย
Collaboration = การทำ�งานร่วมกันเป็นทีม

Competitiveness = การขยายความสามารถในการแข่งขัน
Morality = การยึดมั่นในศีลธรรมความดี

Innovativeness = การสร้างสรรค์ภูมิปัญญานวัตกรรม
Unity = การรู้รักสามัคคีเพื่อองค์กร

ภาควิชาสถิติจัดกิจกรรมท�ำบุญประจ�ำปี
พวงแสดสัมพันธ์ และกิจกรรมพัฒนาภาควิชา
ภาควิชาสถิติจัดกิจกรรมบุญประจ�ำปี พวงแสดสัมพันธ์ และกิจกรรม
พัฒนาภาควิชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชา เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ศิษย์เก่า ผู้เกษียณ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคี โดยมีผู้บริหารภาควิชา น�ำโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์ ค�ำกอง หัวหน้าภาควิชา พร้อมด้วยศิษย์เก่า
ผู้เกษียณ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2559 ณ ภาควิชาสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจ�ำปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ�ำปีการศึกษา 2558 จากคณะกรรมการประเมินฯ ระหว่าง
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 โดยผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผูเ้ กีย่ วข้อง
ได้เข้าร่วมรับฟังการน�ำเสนอผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จากคณะกรรมการ
ประเมินฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี
คณะวิทยาศาสตร์

แนะนำ�หัวหน้างานและอาจารย์ใหม่
นางกนิษฐา ลีตระกูล
ต�ำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ส�ำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร. รัตนาภรณ์ ฟองเงิน
สังกัด ภาควิชาธรณีวิทยา
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาธรณีวิทยา
จาก University of Texas at Austin
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการรายงาน
การวิจัย ประจ�ำปี 2559
(กลุ่มเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ. ดร. สุเทพ สวนใต้)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ ชูพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการรายงานการวิจัย ประจ�ำปี 2559 (กลุ่มเมธีวิจัยอาวุโส
สกว. ศ. ดร. สุเทพ สวนใต้) โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ สวนใต้ อาจารย์
ประจ�ำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าว
รายงานความเป็นมาของการจัดประชุม ซึ่งจัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้น�ำ
เสนอความก้าวหน้าของการวิจัย ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ทิศทางการวิจยั ทางคณิตศาสตร์จากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม SCILAB ส�ำหรับการค�ำนวณ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อีกทัง้ เพือ่ รับทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคในการท�ำวิจัย และน�ำไปปรับปรุงการ
ด�ำเนินการให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
ณ ห้องพิงคพาเลซ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)ได้รับการสนับสนุนโดย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อส่งเสริมนักวิจัยอาวุโสที่มี
ความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่
มีความสามารถทางวิชาการสูงให้กับประเทศ กลุ่มวิจัยฯ จึงจัดการประชุม
ดังกล่าวขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการวิจัย และร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ตา่ งๆ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำวิจยั ต่อไปในอนาคต

ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและล�ำอนุภาคฯ
ให้การต้อนรับผู้บริหารสถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอนและคณะฯ
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้ประสานงานศูนย์วิจัย
ฟิสกิ ส์ของพลาสมาและล�ำอนุภาค ภาควิชาฟิสกิ ส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.
ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน และคณะฯ
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระบบเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้นส�ำหรับ
ปรับปรุงวัสดุและวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร
วิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะข้าราชการ
จากส�ำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร
กองทัพเรือ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ ชูพนั ธ์ รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะ
ข้าราชการจากส�ำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ในโอกาสเข้า
ศึกษาดูงานด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยี Perovskite
Solar Cell จากห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ฟิสกิ ส์ประยุกต์ ภาควิชาฟิสกิ ส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหาร
จาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ
คณะผูบ้ ริหารจาก College of Science & Engineering, Ritsumeikan University
ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ห้องประชุม 2 ชัน้ 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
รองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งน�ำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่
30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปีฯ

3. เห็นชอบ การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กับ Université de Nice Sophia-Antipolis
ประเทศฝรั่งเศส
4. เห็นชอบ การขออนุมัติแก้ไขล�ำดับขั้นกระบวนวิชา
ระดับปริญญาตรี 1 กระบวนวิชา และระดับบัณฑิต
ศึ ก ษา 1 กระบวนวิ ช า ในภาคการศึ ก ษาที่ 2
ปีการศึกษา 2558

เฟซบุ๊กแฟนเพจสมาคมฯ

เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�ำคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 14/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559
ด้านบริหารงานการเงิน

1. เห็นชอบ การใช้งบประมาณเงินรายได้เพื่อการประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ของ
รองศาสตราจารย์ ดร. จูลิน ลิคะสิริ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
2. เห็นชอบ การใช้งบประมาณเงินรายได้เพือ่ การประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือฝึกอบรม ณ ประเทศราชอาณาจักร
สเปน ของศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ล�ำยอง สังกัดภาควิชาชีววิทยา
3. เห็นชอบ การร่วมลงทุนกับกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวงเงิน 23 ล้านบาท

ด้านบริหารงานบุคคล

1. เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร. วิทยา ภีระ สังกัด
ภาควิชาชีววิทยา
2. เห็นชอบ การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ของอาจารย์วรวุฒิ ศรีสุขค�ำ สังกัด
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2560
3. เห็นชอบ การขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ของอาจารย์ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์ สังกัด
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยศึกษาในสาขา Systems and Control Engineering ณ Tokyo Institute of
Technology ประเทศญี่ปุ่น
4. เห็นชอบ การขออนุมตั จิ า้ งอาจารย์พเิ ศษ โดยให้ปฏิบตั ติ ามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือ่ ง
แนวปฏิบัติการจ้างอาจารย์พิเศษเพื่อการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตร ภาคปกติ ฉบับลงวันที่ 3 มกราคม 2559
จ�ำนวน 2 ราย จากภาควิชาธรณีวิทยา และภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
5. เห็นชอบ การขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของอาจารย์อาทิตย์ ลภิรัตนากูล
และอาจารย์ปรัชญา มาลาศรี สังกัดภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ โดยใช้ทุนส่วนตัว
6. เห็นชอบ เสนอชือ่ ผูส้ มควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒมิ หาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 จ�ำนวน
5 ท่าน

ด้านบริหารงานวิชาการ

1. เห็นชอบ การย้ายสาขาวิชาเอก ประจ�ำปีการศึกษา 2559 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชา จ�ำนวน 60 ราย และนักศึกษา
ย้ายจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสาขาวิชาสถิติ จ�ำนวน 1 ราย
2. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Global Research Center
for Environment and Energy Based on Nanomaterials Science, National Institute for Materials Science (GREEN),
National Institute for Materials Science (NIMS) ประเทศญี่ปุ่น

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
กองบรรณาธิการ : หัวหน้างานและผู้ช่วยหัวหน้างานในสำ�นักงานคณะฯ หัวหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์
นายพิเชษฐ์ พุทธิรงั ษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนัส กันถา

1. เห็นชอบ ให้ใช้รถยนต์คณะฯ ในการขนย้ายสุนัขไป
ท�ำหมัน และฉีดวัคซีนที่คณะสัตวแพทย์ โดยไม่ต้อง
ด�ำเนินการขอตามขั้นตอนปกติ โดยผู้ประสงค์จะใช้
รถยนต์ในการขนย้ายสุนัข สามารถโทรติดต่อ
นัดหมายได้ทหี่ น่วยธุรการกลาง หมายเลขโทรศัพท์
43309 ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ให้
เบิกจ่ายจากโครงการดูแลสุนขั ไร้เจ้าของแบบยัง่ ยืน
ของคณะวิทยาศาสตร์
2. เห็นชอบ การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่
จัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ งทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี
งบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 16 กันยายน
2559
3. ขอให้คณะฯ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกีย่ วกับเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย บริเวณประตู
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีแ่ สดงพฤติกรรมและมารยาท
ไม่เหมาะสมกับนักศึกษา
4. ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
มีก�ำหนดการประชุมวิชาการ The 2nd Doi Suthep
Symposium ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์ธรรมชาติวทิ ยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
จึงเรียนเชิญผูบ้ ริหาร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าศูนย์
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 15
สิงหาคม 2559
5. ภาควิชาเคมีจัดโครงการ “การรณรงค์การจัดการ
สารเคมี ของเสียอันตราย และความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในวันที่ 17
สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง CB1220
ชั้น 2 อาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์ จีงขอ
เชิญชวนภาควิชาที่เกี่ยวข้องเสนอชื่ออาจารย์
และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว

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

