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ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 194 วันที่ 16-31 มกราคม 2560

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เข้าเยี่ยมคารวะ
และสวัสดีปีใหม่ 2560 อธิการบดีและคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
น�ำผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปใี หม่ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
ณ ห้องรับรอง ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับรางวัล 2017
TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research
Excellence Awards

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรม
ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจ�ำปี 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ
จันทวรรณกูร อาจารย์ประจ�ำภาควิชาชีววิทยา
เข้ารับรางวัล 2017 TRF-OHEC-Clarivate
Analytics Research Excellence Awards จาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท
คลาลิเวท อนาลิทิคส์ (Clarivate Analytics) จากผลงาน “ผึ้งไทยในเวที
โลก” ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 16
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอ�ำ บีช รีสอร์ท
จังหวัดเพชรบุรี โดยรางวัล 2017 TRF-OHEC-Clarivate Analytics
Research Excellence Awards เป็นรางวัลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่อง
นักวิจัยที่ท�ำงานอยู่ในประเทศไทย เชิดชูผลงานการวิจัยที่โดดเด่น และ
มีคุณูปการในสาขาที่นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ รวมถึงผลกระทบเชิงบวก
ที่ผลงานวิจัยดังกล่าวมีต่อสาธารณชนในประเทศไทย (อ่านต่อหน้า 2)

นายจิรายุ มงคลเกียรติชยั นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชา
ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับคัดเลือก
ให้เป็น 1 ใน 4 นักศึกษาตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น
ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวลา
8-12 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมิถุนายนกันยายน 2560
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษทั ไออาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ดำ� เนินโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพือ่ เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูรอ้ นเซิรน์
ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมิถุนายนกันยายน 2560 โดยด�ำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพและคุณสมบัติ
เหมาะสมในขั้นต้น แล้วน�ำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย
พระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ คัดเลือก นายจิรายุ มงคลเกียรติชยั
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 4 นักศึกษาตัวแทน
ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

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

การสัมมนาด้านชีวการแพทย์และพอลิเมอร์
ระหว่างไทยและเกาหลี ครั้งที่ 2

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจัดพิธีท�ำบุญ ประจ�ำปี 2560
ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรมจัดพิธที ำ� บุญ ประจ�ำปี 2560 เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล
แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ บริเวณห้องโถง ภาควิชาเคมี
อุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ Sungkyunkwan University
สาธารณรัฐเกาหลี จัดการสัมมนาทางวิชาการด้านชีวการแพทย์และพอลิเมอร์
ระหว่างระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 2 (The 2nd ThailandKorea Mini Symposium on Biomedical and Polymer Research) โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว
ต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมงาน Prof.Doo Sung Lee, Director, of Theranostic Macromolecules
Research Center, Sungkyunkwan University กล่าวเปิดงาน และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของ
การจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
และการวิจยั ทางด้านชีวการแพทย์และพอลิเมอร์ ระหว่างอาจารย์และนักวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 9
มกราคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงาน “ผึ้งไทยในเวทีโลก” (ต่อหน้า 1)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
ผึ้ง เป็นแมลงเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และ
เป็นแมลงผสมเกสรให้แก่พชื ทีส่ าํ คัญ แต่อปุ สรรคจากโรคระบาด
ทีเ่ กิดจากเชือ้ โรคและศัตรูผงึ้ ทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาติ ทาํ ให้ผงึ้ ภายใน
รังมีสภาพอ่อนแอ เกิดการสูญเสียประชากรภายในรังและภาวะ
การล่มสลายของรัง การค้าขายและขนส่งที่รวดเร็วในปัจจุบัน
ทําให้การระบาดของโรคและไรปรสิตประจําถิ่นในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้แพร่ระบาดไปทัว่ โลกและข้ามสายพันธุไ์ ด้งา่ ย ผูว้ จิ ยั
จึงศึกษากลไกการต้านโรคและไรปรสิตในผึง้ ประจําถิน่ ของไทย
พบว่ามีกลไกต้านทานโรคและไรปรสิตได้ดีกว่าพันธุ์ของยุโรป
โดยมีพฤติกรรมทําความสะอาดรัง พฤติกรรมทําความสะอาด
เป็นกลุม่ และมีภมู คิ มุ้ กันทีส่ งู กว่าเมือ่ ได้รบั เชือ้ หรือการมีไรปรสิต
งานวิจยั นีจ้ ะเป็นองค์ความรูใ้ หม่ในการต่อยอดปรับปรุงพันธุผ์ งึ้
ที่ต้านทานโรคและปรสิตในอุตสาหกรรมผึ้งโลก รวมถึงเพื่อ
เป็นการสนับสนุนการเลี้ยงผึ้งไทย ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชน
เกษตรกร โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ด้วยการจัดประชุม
สัมมนาทุกปีและแจกหนังสือให้ความรู้ นอกจากนีย้ งั ได้องค์ความ
รูท้ ี่ได้สามารถนําไปต่อยอดเพื่อพัฒนาการคัดเลือกสายพันธุผ์ ึ้ง
ไทยได้ต่อไป (ภาพและข้อมูลจาก สกว.)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International
Conference on Cultural Technology
(ICCT 2017)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ International
Association for Convergence Science & Technology (IACST) สาธารณรัฐเกาหลี
จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Cultural
Technology (ICCT 2017) ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560 ณ ส�ำนักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย
นักศึกษา และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
เป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมการประชุม โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.สุภาพ ชูพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
Dr.PyeoungKee Kim, President of IACST เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ส�ำนัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.สุขจิตต์ กังวานคุณากร
สังกัด ภาควิชาเคมี
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี
อาจารย์ ดร.ณปภา พรหมสวรรค์
สังกัด ภาควิชาเคมี
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี
อาจารย์ ดร.สุวิชา วรรณวิเชียร
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.เขม จิรภัทรพิมล
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์

การประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน
โครงการ วมว.-มช.
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร วมว.-มช. (โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการก�ำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่) และผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
ผู้ปกครองที่น�ำบุตรหลานมาสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ใน
โครงการ วมว.-มช. พร้อมทัง้ ชีแ้ จงให้ผปู้ กครองรับทราบถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์
และความส�ำคัญของโครงการฯ รวมทั้งรายละเอียดการด�ำเนินการของ
คณะวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560
ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.ยุพา ทาโสด
สังกัด ภาควิชาธรณีวิทยา
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาธรณีวิทยา
อาจารย์ ดร.ศิริพร ชัยศรี
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์

เส้นทางลูกช้าง..ก้าวย่างสู่อินเตอร์ (ตอนจบ) : เตรียมตัวเองอย่างไรให้ “พร้อมรบ”
คุณรัชฏะ พรคงเจริญ รหัสนักศึกษา 2905096 ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ครับคงมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว หลายคนคงอยากจะรู้ว่าท�ำงาน
กับต่างชาติมันดียังไง อย่างแรกต้องบอกว่างานที่ได้ท�ำจะมีความ
หลากหลายกว่า โดยทั่วๆ ไปจะได้พบได้เจองานที่ไม่เคยเห็น ไม่เคย
ท�ำงานที่ท้าทายกว่า ท�ำให้มีประสบการณ์มากกว่า จึงเป็นที่มาของ
รายได้ที่มากกว่าไปด้วย การมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ
ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนเก่ง แต่หมายความว่าเราเปิดโอกาสให้
ตัวเรามากขึน้ การท�ำงานกับบริษทั อินเตอร์ทตี่ อ้ งใช้ภาษาและความเป็น
มืออาชีพสูง รายได้สว่ นใหญ่จะสูงกว่ารายได้เฉลีย่ ประมาณ 30% หรือ
บางทีอาจสูงถึง 80-100% ถ้าความสามารถของเราเป็นทีต่ อ้ งการของ
ตลาดหรือหายากในตลาด ยิง่ ถ้ามีโอกาสไปท�ำงานอยูท่ ตี่ า่ งประเทศเลย
รายได้จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เท่าที่พอทราบอย่างน้อย 2.5 เท่าของรายได้
ในประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบภาษีของประเทศนั้นๆ เพราะฉะนั้นการ
เลือกสายงานหรือการพัฒนาทักษะให้มคี วามช�ำนาญจึงค่อนข้างมีความ
ส�ำคัญ แต่ตอ้ งอยูบ่ นพืน้ ฐานว่างานนัน้ เป็นงานทีเ่ ราชอบและมีความสุข
กับมัน
ขอยกตัวอย่างสักหน่อย สมมุตวิ า่ เราเป็นแม่ทพั จะต้องบัญชาการรบ
และการรบนั้นเกิดขึ้นในป่า ก่อนอื่นเราคงไม่ส่งทหารเรือไปรบ แต่เรา
อาจจะส่งทหารบกผสมกับทหารอากาศ แต่สดุ ท้ายเราจะต้องเลือกทหาร
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญการรบในป่า ถ้าเราต้องการรบให้ชนะ ในการแข่งขัน
ที่จะเป็นตัวแทนไม่ใช่ได้มาง่ายๆ อย่าลืมว่ายังมีทหารที่พร้อมออกรบ
อีกมาก ที่มาจากจุฬา ธรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯ ที่โดยพื้นฐานเขา
อาจมีทักษะสูงกว่าเราเป็นคู่แข่งขัน เพราะฉะนั้นในการท�ำงานจริงเรา
ต้องพยายามหาจุดเด่นของเราให้เจอ และแสดงจุดเด่นนัน้ ให้เป็นทีย่ อมรับ
ของคนรอบๆ ตัวเรา ไม่ว่าเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน แน่นอนว่า
แต่ละคนมีความสามารถและความถนัดที่อาจแตกต่างกันไป ฉะนั้นเมื่อ
ท�ำงานไปสักพักต้องส�ำรวจตัวเองว่าเราเก่งอะไร หรือถนัดอะไร
เจ้าความถนัดหรือความเชี่ยวชาญมักจะเกิดจากความชอบของเราเป็น
พื้นฐาน แต่ก็ไม่แน่เสมอไป จริงๆ ผมอยากพูดเรื่อง personal branding

แต่เกรงว่าเดี๋ยวจะยาว เอาไว้สั้นแค่นี้ก่อนแล้ว
กันนะครับ
ตัวผมเองมาถึงวันนี้ได้ก็คงต้องระลึกถึง
พระคุณของอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนสมัยเรียน
อยู่ที่ มช. ได้ให้วิชาความรู้และทักษะเพื่อใช้ใน
การประกอบวิชาชีพ อีกทั้งการได้มีโอกาสใช้
ชีวติ อยูห่ อพักในมหาวิทยาลัยท�ำให้เรียนรูเ้ รือ่ ง
การอยู่ร่วมกันกับคนอื่น การได้มีโอกาสท�ำ
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมคณะและต่างคณะก็
ท�ำให้เข้าใจเรือ่ งราวหลายมุมมอง ในสมัยเรียน
ผมมีโอกาสลงเรียนวิชาจิตวิทยาและวิชาปรัชญา
ของคณะมนุษย์ศาสตร์ ตอนแรกก็กะจะลงไป
เอาเกรดคิดว่าจะง่าย แต่แล้วก็ไม่ง่ายอย่าง
ที่คิด แต่ก็ได้ใช้ความรู้จากวิชานี้ มาเสริม
เพิม่ เติมในการท�ำงาน ท�ำให้เข้าใจหลักพืน้ ฐาน
ของ “คน” ความคิดของคน และสุดท้าย ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะ
และที่ภาควิชาทุกท่านที่ช่วยดูแลเรื่องกฎระเบียบ เอกสาร และ
ประสานงาน ท�ำกิจกรรมต่างๆ เบื้องหลังความส�ำเร็จของนักศึกษา
ทุกคน ทั้งนี้หากทางคณะหรือภาควิชา ต้องการความช่วยเหลืออะไร
ผมก็ยินดีที่จะกลับไปช่วย ขอแค่ให้โอกาสและจังหวะเวลาลงตัว
ส่วนตัวผมเองคิดว่าความส�ำเร็จไม่ได้อยู่ที่ลาภยศเงินทอง แต่อยู่
ทีค่ วามสุขทีไ่ ด้ทำ� ในงานทีเ่ รารักและอยากให้ผลงานออกมาดี คือจะต้อง
มี passion ในงานที่ท�ำ ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ แล้วท�ำได้ส�ำเร็จ เราก็จะมี
ความสุข อีกอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญมากของพวกเราทุกคนก็คือครอบครัว
ผมมักจะแบ่งเวลาให้กบั ครอบครัวเสมอๆ และก็โชคดี ทีม่ คี รอบครัวคอย
สนับสนุนให้ก�ำลังใจและดูแลซึ่งกันและกัน
ปัจจุบนั ผมท�ำงานกับบริษทั BMC Software ในต�ำแหน่ง Technical
Account Manager ดูแลลูกค้าในโซนเอเชียตะวันออกเชียงใต้

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�ำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20/2559 วันที่ 21 ธันวาคม 2559
ด้านบริหารงานการเงิน
เห็นชอบอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.2560
ในอัตรานักศึกษาไทย 210,000 บาท และนักศึกษาต่างชาติ 360,000 บาท
ด้านบริหารงานวิชาการ
1. เห็นชอบ ผลการเรียนระดับปริญญาตรี ประจ�ำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขข้อมูลในบางกระบวนวิชา
2. เห็นชอบ การขออนุมัติเปิดกระบวนวิชาใหม่ ว.สถ. 469 (208469) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ
ด้านบริหารงานบุคคล
1. เห็นชอบ การก�ำหนดน�้ำหนักการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจ�ำ สายวิชาการ (สายบริหารวิชาการ)
2. เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
จ�ำนวน 2 ราย
3. เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าของการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จ�ำนวน 2 ราย
4. เห็นชอบ การก�ำหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สายวิชาการ
ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
กองบรรณาธิการ : หัวหน้างานและผู้ช่วยหัวหน้างานในสำ�นักงานคณะฯ หัวหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์
นายพิเชษฐ์ พุทธิรงั ษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนัส กันถา

ปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
4.1 เห็นชอบการจ้างต่อผู้เกษียณฯ (ศาสตราจารย์) และอัตราค่าจ้างที่จะจ้างใน
ปีงบประมาณ 2561 จ�ำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์
(อายุไม่เกิน 65 ปี) 2) ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ล�ำยอง (อายุไม่เกิน 70 ปี)
3) ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ทองเต็ม (อายุไม่เกิน 70 ปี)
4.2 ส�ำหรับแบบตรวจสอบคุณสมบัติและแบบรายงานภาระงานทางวิชาการของ
ผูเ้ กษียณฯ ทีข่ อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว ต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ให้น�ำเข้าพิจารณาในวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
4.3 เห็นชอบการจ้างต่อผู้เชี่ยวชาญ ในปีงบประมาณ 2561 จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่
Dr.Robert Molly และรองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์
5. เห็นชอบ การขออนุมตั ลิ าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ของ อาจารย์
กิตติพิชญ์ คุปตะวาณิช สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยลาศึกษาต่อ
ในสาขา Computer Science ณ University of Aberdeen สหราชอาณาจักร มีกำ� หนด
3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2563
6. เห็นชอบ การอนุมัติจ้าง Dr.David Mkrtichian ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ เป็น
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
จ�ำนวน 15 ชั่วโมง
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

