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Dean Talks
ในช่วงนี้จังหวัดเชียงรายเป็นช่วงปลายฝนและต่อเนื่องไปสู่
ฤดูหนาว สายฝนก็ยังตกหนักเกือบทุกวัน  ในปีนี้เป็นปีแรกที่สำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ปรับการเปิดภาคการศึกษา
แรก จากปกติเปิดในเดือนมิถุนายน ไปเป็นเดือนสิงหาคม เพื่อให้เป็น
แบบเดียวกันกับประชาคมอาเซียนและรวมถึงประเทศอื่นในโลกเช่น
ประเทศในยุโรปและอเมริกา นัน่ คือการเริม่ ต้นความเป็นสากล  แต่ความ
เป็นสากลคงไม่ใช่เพียงช่วงของการเปิดและปิดภาคการศึกษาเพียง
อย่างเดียว ยังเพิ่มโอกาสในการมีนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งสำหรับภาค
การศึกษานี้ สำนักวิชามีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศ พม่า จีน
สวีเดน และอเมริกา รวมถึงการได้รับโอกาสการเรียนรู้จากอาจารย์
อาคันตุกะจากต่างประเทศถึง 4 ท่าน ทำให้นกั ศึกษาเพิม่ พูนประสบการณ์
ด้านการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมและความรูข้ า้ มชาติ  นอกจากความเป็นสากล
แล้วสำนักวิชาได้เริ่มการจัดการเรียนสอนให้เป็น Active Learning
มากขึ้น ในลักษณะการเรียนรู้จากปัญหา เรียนรู้ในแบบ smart classroom และการเรียนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อให้  
นักศึกษามีคณ
ุ ลักษณะทีม่ คี วามพร้อมด้านความรู้ ความสามารถในการ
วิเคราะห์แก้ปญ
ั หา และทีส่ ำคัญมีความสามารถในการวิจยั และพัฒนา
ซึง่ นักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์โดยเฉพาะด้านวิจยั และพัฒนา  กำลังเป็นที่
ต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น  ในระยะที่ประเทศกำลังเปลี่ยนผ่าน
จากอุตสาหกรรมรับจ้างผลิต เป็นอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมเป็นของ
ตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้  
สายฝนยังคงโปรยปรายลงมา แต่ทอ้ งฟ้าเริม่ มีสฟี า้ บ้างแล้ว เฉกเช่น  
เดียวกับบุคลากรและนักศึกษาในสำนักวิชาที่ประสบความสำเร็จใน
หลายๆ ด้านและมุง่ หน้าทีจ่ ะเพิม่ คุณภาพให้กบั สังคมอย่างเด่นชัดต่อไป

ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีคณาจารย์รุ่นใหม่ คุณวุฒิปริญญาเอกจากต่างประเทศ มีความพร้อมในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น        
สื่อและมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย เราจึงพร้อมที่จะทำงานวิจัยค้นคว้าเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ    
พร้อมทั้งบูรณาการความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ในหลากหลายสาขาวิชาเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วย
School of Science Magazine ฉบับนี้ ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ประจำสำนักวิชา 3 ท่าน ที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสำนักฯ
และพร้อมที่ร่วมแรง ร่วมใจในการพัฒนาสำนักวิชา อย่างเต็มศักยภาพ

ดร. สิทธิ ดวงเพชร
อาจารย์กลุ่มสาขาวิศวกรรมวัสดุ

ดร. ศิระประภา บรู๊คส์
อาจารย์กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล
อาจารย์กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา:

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา:

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา:

ความเชี่ยวชาญ:

ประสบการณ์:

ความเชี่ยวชาญ:

ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก
ปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ปริญญาเอกสาขา Biotechnology and
School of Engineering and Design, (ปรับปรุงพันธุพ์ ชื ) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Chemical Engineering จาก Technical
Brunel University, London, UK
สุรนารี
University of Denmark
วัสดุผสมและวัสดุเชิงประกอบจากพลาสติก
ทำงานในตำแหน่ง Postdoctoral Associate
DNA and Protein technology
ชีวภาพเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
ด ้ า น Molecular Genetics ในประเทศ หัวข้อวิจัยที่สนใจ:
การเกิ ด โฟมของพลาสติ ก ชี ว ภาพจาก สหรัฐอเมริกา กว่า 7 ปี
การนำเทคโนโลยี ท างด้ า นโปรตี น และ     
แบคทีเรีย
ความเชี่ยวชาญ:
ดีเอ็นเอมาใช้เพื่อการพัฒนาทางด้านอาหาร
หัวข้อวิจัยที่สนใจ:
เครื่องหมายโมเลกุล
และยา
พฤติกรรมการตกผลึกของพลาสติกชีวภาพ
ปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีดั้งเดิม
บรรจุภัณฑ์อาหารจากเส้นใยใบสัปปะรด
พันธุวิศวกรรม

ความรู้ ไ ม่ ไ ด้ มี ไ ว้ ข าย
“
แต่มีไว้ แจกจ่าย ผมดีใจและ
ภูมิใจที่ได้มาทำหน้าที่นี้ และ
จะ ทำให้ เต็มทีเ่ พือ่ ลูกศิษย์ทรี่ กั
และสถาบันทีเ่ ทิดทูน

”

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

การใช ้ เครื ่ อ งหมายโมเลกุ ล เพื ่ อ เพิ ่ ม        
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความ
ต้านทานต่อโรค
ทดสอบการแสดงออกของยีนต้านทานต่อโรค
รวมถึงทดสอบความหลายหลายทางพันธุกรรม
ของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในพืชเศรษฐกิจ

ความก้าวหน้าของครูอยู่ที่
“ความสํ
าเร็จของลูกศิษย์” จะ

ขอเป็นส่วนหนึ่งที่คอยอบรม
ให้ความรู้ทางวิชาการ มอบ
แนวทางหลักการคิดโดยเฉพาะ
การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุและผล
ให้แก่ลูกศิษย์ทุกคนในสถาบัน
อันทรงเกียรติแห่งนี้

”

ยิ น ดี แ ละภู มิ ใ จที่ ไ ด้ ม า
“
ทำหน้าที่ครูที่นี่ อยากมีส่วน

ร่วมในการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นนักแก้ปัญหา วิธีในการแก้
ปั ญ หามี ไ ด้ ห ลายรู ป แบบที่
สำคัญต้องมีสติ และความใส่ใจ
เปลีย่ นจากปัญหาให้เป็นคำถาม
แล้วใช้สติค่อยๆคลี่คลาย

”

In the Park

น้องใหม่
SCI MFU รุ่นที่ 14
ปีการศึกษา 2557 เป็นปีแรกทีม่ หาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง
มาเป็นเดือนสิงหาคม เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปิดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาในหลาย
ประเทศของอาเซียน ดังนั้นน้องใหม่รุ่นนี้จึงมี
เวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
มหาวิทยาลัยค่อนข้างนาน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง  
จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน (Intensive English) ขึ้นก่อนเปิด
ภาคเรียน และต่อเนื่องด้วยกิจกรรม How to
Live and Learn on Campus 2014 ซึง่ ประกอบ
ด้วยกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ
ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (How to
Learn) กิจกรรมการใช้ชวี ติ ในสังคมมหาวิทยาลัย

(How to Live) รวมถึงกิจกรรมเลือกตามความ
สนใจของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมสนุก
เชิงสร้างสรรค์อกี ด้วย นอกจากนีห้ น่วยงานต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง รวมทัง้ สำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสำหรับน้อง
ใหม่ขน้ึ ทุกปี โดยมีพน้ ื ฐานของการพัฒนานักศึกษา
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและ
ด้านสุขภาพ โดยกิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ พี่
สำนักวิชาพบน้อง การอบรมความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ กิจกรรมปลูกป่าและเดินเพื่อ
สุขภาพ กิจกรรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีถวายสักการะและถวาย
สัตย์ปฏิญาณต่อสมเด็จย่า กิจกรรมรับน้อง
เข้าซุ้ม น้องใหม่ใส่บาตรและบำเพ็ญประโยชน์

และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสำนัก
วิชา กิจกรรมที่หลากหลายนี้จะช่วยส่งเสริม  
ให้น้องใหม่มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน  
และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีความสุข
น้องใหม่ สำนักวิทย์ รุ่นที่ 14 นี้ มีจำนวน
ทัง้ หมด 127 คน และในปีนส้ ี ำนักวิชาวิทยาศาตร์
ได้มนี อ้ งใหม่รนุ่ หนึง่ สาขาวิศวกรรมวัสดุ จำนวน
12 คน และมีเพือ่ นร่วมรุน่ เป็นนักศึกษาต่างชาติ
อีกถึง 3 คนด้วย In the park ฉบับนี้ได้สัมภาษณ์
ความรู้สึกของน้องใหม่ปีหนึ่งที่ได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัว SCI MFU

เหตุผลที่เลือกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“I felt it would be a great opportunity to
further my cultural understanding of Thai
people and the beauty of the campus
and surrounding area aren’t matched by
any other university.”
ความประทั บ ใจหลั ง จากเข้ า มาในรั้ ว
มหาวิทยาลัย “I am ffi illed with an eagerness
to start studying here and I am ready to
face all of the great times I know are ahead
of me.”

นาย Ross Beamon

น.ส.กนกวรรณ สงวนพงษ์

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัยและสำนัก
วิชาวิทยาศาสตร์ “บรรยากาศของมหาวิทยาลัย
ดีมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บรรยากาศ
ในห้องเรียนดีขึ้นไปด้วยซึ่งส่งผลให้บรรยากาศ
น่าเรียน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีความ
สะดวกสบายในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้”  
ความคาดหวังที่จะได้รับจากสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย “อยากได้รับ  
ประสบการณ์ ที่ ส ามารถนำไปใช้ ต่ อ ยอดใน    
อนาคตและอยากให้อาจารย์คอยให้คำปรึกษา
และคำแนะนำในเรื่องที่ยังไม่ทราบ”
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สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ความคาดหวังที่จะได้รับจากสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย “สิ่งที่คาดหวัง
จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ ความ
อบอุ่น ความรักของรุ่นพี่และอาจารย์ที่มีให้เรา
อย่างเต็มที่ และจะนำความรูแ้ ละประสบการณ์
ทีไ่ ด้จากการเรียนรู้ การใช้ชวี ติ ในรัว้ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง มาใช้เป็นข้อคิด แง่คิดดีๆ ในการ
ใช้ชีวิตประจำวันของตัวเราเองให้มากที่สุด”

น.ส.วรรณวิษา ม่วงย้อย

สาขาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์)
เหตุผลที่เลือกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“Mae Fah Luang University is the
university in a beautiful environment and
classes are in English.”
ความประทับใจทีไ่ ด้รบั “I feel really good,
everyone is really friendly.”

นาย Daniel Lundell

สาขาเคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)

นายรัฐพงษ์ เจริญ
สาขาวิศวกรรมวัสดุ

เหตุผลที่เลือกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“ที่เลือกมามหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพราะเป็น    
มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษา
อังกฤษ”
ความประทับใจเมื่อเข้ามามหาวิทยาลัย
“มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่สวย
บรรยากาศดี และเรียนสนุก”

น.ส.เกษราพร วงศ์หาญกุล
สาขาวิศวกรรมวัสดุ

เหตุผลที่เลือกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“โดยปกติเป็นคนชอบธรรมชาติ เพราะในสังคม
สมัยนี้ความใกล้ชิดธรรมชาติน้อยลง จึงเลือก
มาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ที่มีความใกล้ชิด
ธรรมชาติ พ ร้ อ มทั้ ง ยั ง มี อ ากาศบริ สุ ท ธิ์ เป็ น
สถาบันในฝันที่อยากมาเรียน”
ความคาดหวัง “สิง่ ทีค่ าดหวังคือ ความเป็น
ครอบครั ว ที่ ดู แ ลกั น ให้ ค ำปรึ ก ษาแบบไม่ มี
ระยะห่างของความเข้าใจ สามารถแบ่งปันความรู้
ความช่วยเหลือได้อย่างสนิทใจ”

Student
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Young
Researcher

“

		 การเป็นนักวิจัยไม่ได้จำกัดอายุ หรือแม้แต่ระดับการศึกษา และงานวิจยั ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ
จำนวนมหาศาล เพียงแค่มีความสนใจ มุ่งมั่นที่จะคิดค้น พัฒนา ก็สามารถก้าวเริ่มเส้นทางการเป็นนักวิจัย
ได้ Student Spotlight ฉบับนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจ
และตัง้ ใจในการศึกษาค้นคว้า ชอบการลงมือปฏิบตั ิ ได้มโี อกาสเข้าร่วมทีมวิจยั นำเสนอผลงานวิจยั และได้  
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ “นางสาวกมลชนก ฐานานุกูล” หรือ “แพม” นักศึกษาหลักสูตร
เคมีประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ได้เล่าเรือ่ งราวการเติบโตในฐานะนักวิจยั รุน่ เยาว์   
เพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจให้กับน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ และมีความฝันอยากเป็นนักวิจัย		

“

แพมเลือกเรียนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์) ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพราะ
มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอน สภาพแวดล้อมสงบ ร่มรื่น
เหมาะกับการเรียนรู้ นอกจากนี้แพมมีความ
สนใจในวิชาเคมี และเห็นว่าที่นี่แปลกกว่า
มหาวิทยาลัยอื่น คือการแยกเฉพาะทางของ
สาขาเคมีอย่างชัดเจน เช่น วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรือ
เคมีวเิ คราะห์ จึงคาดว่าจะได้รบั ความรูเ้ ฉพาะ
ด้านอย่างเต็มที่ และเข้มข้น
ด้านงานวิจัย เริ่มแรกตอนแพมเรียน
อยู่ชั้นปีที่ 2 แพมได้เข้าไปช่วยรุ่นพี่ทำงาน
วิจยั สำหรับวิชาปัญหาพิเศษ (Senior project)   
ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ   
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ของ อาจารย์ ดร.พัชรา
ปัญญามูลวงษา งานวิจยั หลักแบ่งออก เป็น 2
ประเภทคือ การศึกษาวัสดุทางการแพทย์ และ
พลาสติ ก ที่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ เ องตาม
ธรรมชาติ แพมได้เรียนรู้และช่วยทำการ  
ทดลองในส่วนของพลาสติกที่ย่อยสลายเองได้
ถึงแม้จะยังไม่เข้าใจภาคทฤษฎี หรือ กลไก
ทางเคมีมากนัก เพราะยังไม่ได้เรียนในส่วนวิชา
ของพอลิเมอร์ แต่ก็สามารถเสริมสร้างทักษะ    

การทำงานในห้องปฏิบตั กิ ารได้อย่างมาก เมื่อจบ
ชั้นปี 2 จึงตัดสินใจเลือกที่จะทำงานวิจัยกับ  
อ.ดร.พัชรา งานวิจยั ของแพมเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ
พลาสติกที่ย่อยสลายเองได้ เนื่องจากเคย    
ช่วย ทำงานวิจยั ด้านนีม้ าก่อนแล้วจึงสามารถ  
เข้าใจการทดลองพื้นฐานและต่อยอดได้อย่าง
รวดเร็ว หลายคนอาจมองว่าจะรีบทำงาน
วิจัยไปทำไม ยังเรียนแค่ปี 2 เอง แต่ แพม      
รู้ สึ ก ว่ า การทำการทดลองเป็ นการทำงานที่    
สนุก เราพยายามที่จะค้นหาคำตอบตามข้อ
สมมติฐาน ที่เราตั้งขึ้น ประโยชน์ที่เห็น
ได้ชัดจากการทำงานวิจัย คือ พัฒนาทักษะ
การทำงานในห้องปฏิบัติการ การแบ่งเวลา
จั ด ลำดั บ การทำงานของตนเองอย่ า งเป็ น
ระบบ อีกทั้งทำให้เข้าใจเนื้อหาทฤษฎีที่
เรียนในห้องเรียนมากขึ้น นอกจากจะได้รบั
ประโยชน์ทางด้านการเรียนแล้ว อ.ดร.พัชรา
ได้ให้การสนับสนุนในการนำเสนอผลงาน
วิจัยอย่างเต็มที่ แพมได้ไปเผยแพร่
ผลงานในการประชุมวิชาการต่างๆ
ทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์  ได้ศึกษาและ
แลกเปลี่ยนความรู้ กับนักวิจัยคน
อืน่ ๆ เป็นประสบการณ์ทด่ี มี ากสำหรับ
นักศึกษา ป.ตรี ที่มีโอกาสแบบนี้
นางสาวกมลชนก ฐานานุกูล (แพม)

Spotlight
ช่วงปี 3 แพมเริ่มมองหาสถานที่ฝึกงาน
อ.ดร.พัชรา ได้แนะนำหน่วยวิจัยพอลิเมอร์
ทางการแพทย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดูแลของ Dr.
Robert Molloy ค่ะ แพมได้ทำงานวิจยั ในหัวข้อ
“Kinetic Studies of the Photopolymerization
of Acrylamide in Aqueous Solution; Effect
of Bromoform Addition” ตอนแรกรู้สึกเป็น
กังวลเล็กน้อยค่ะ เพราะไม่เคยทำงาน วิจยั แนวนี้
เคยเรียนแต่ภาคทฤษฎีในห้องเรียน จึงทำการ  
เตรียมตัวทั้งการทบทวนบทเรียนในรายวิชาที่
เกีย่ วข้อง เช่น การสังเคราะห์และการหาลักษณะ
เฉพาะของพอลิเมอร์ (Polymer Synthesis and
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Characterization) และเคมีเชิงฟิสิกส์ การ
ฝึกงาน เป็นไปอย่างราบรื่น Dr.Robert และ
ทีมนักวิจยั ให้การดูแลเป็นอย่างดี ให้คำปรึกษา
แนะแนวทางการปฏิบัติงาน อีกทั้งให้ความรู้
เพิม่ เติมในเชิงลึก นับว่าเป็นหน่วยงานวิชาการ
ที่มีประสิทธิภาพ มาก สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการฝึกงาน
ครัง้ นีถ้ อื ว่าเป็นประสบการณ์ทด่ี มี าก นอกจาก
จะได้ ค วามรู้ ท างวิ ช าการยั ง สอนให้ เรารู้ จั ก
ทำงานร่วมกับผู้อื่น และกฎเกณฑ์การทำงาน
มากขึน้ นอกจากนีผ้ ลงานจากการฝึกงานทำให้
แพมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท   
โครงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่นด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา

Dr.Robert Molloy และทีมนักวิจัย หน่วยวิจัยพอลิเมอร์ทาง
การแพทย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.พัชรา ปัญญามูลวงษา สนับสนุนการ
นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการต่าง ๆ
อย่างเต็มที่

2555 และได้รับ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ “Chiang Mai Journal of
Science” ด้วย
สุดท้ายนี้แพมรู้สึกโชคดีท่ไี ด้ทำงานวิจัย
และได้รับการสนับสนุน จาก อ.ดร.พัชรา  
Dr.Robert รวมถึงครอบครัว ทีม่ องเห็นศักยภาพ
การทำงานวิจัยของเรา แพมรู้สึกขอบคุณเป็น
อย่างมากค่ะ อาจารย์มกั สอนเสมอว่าประโยชน์
จากการทำวิจัยไม่ได้ให้แค่ความรู้แต่สอนอะไร
หลายๆอย่ า งที่ เราจะซึ ม ซั บ ไปใช้ ในอนาคต     
ผลงานหรือรางวัลคือผลลัพธ์ท่ที ำให้เรามีกำลัง
ทำงานนี้ต่อไป  

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1. C. Witthayaprapakorn, K. Thananukul,
N. Suttenun, P. Punyamoonwongsa and
R. Molloy. (2013). Preparation of
Biodegradable Polymer Blended of Poly
(L-lactic acid) / Cellulose acetate films in
the Solvent Mixture, Advanced Materials
Research, 2013, 664: 702-706.
2. Patchara Punyamoonwongsa,
Kamonchanok Thananukul, Parawut
Keasornsunt and Winita Punyodom,
Plasticized Blends of Cellulose Acetate
Butyrate and Poly(butylenes succinate)
as Biodegradable Plastics, Burapha
Science Journal, 2013, 18(2): 113-123.
3. Kamonchanok Thananukul, Juraiporn
Porkaew, Patchara Punyamoonwongsa,
Robert Molloy and Brian J. Tighe, Kinetic
Studies of the Photopolymerisation of
Acrylamide in Aqueous Solution: Effects
of Bromoform as a Chain Transfer
Agent, Chiang Mai Journal of Science,
2014, 41(x): 1-9.
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ดร. รุ่งโรจน์

ฟันเฟืองตัวเล็กขับเคลื่อนกลไก
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
(Earth System Science)

ปัจจุบนั โลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหา
สิง่ แวดล้อมทีส่ ำคัญหลายปัญหา เช่น การเสือ่ ม
โทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ มลพิษทาง
สิง่ แวดล้อม พิบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน
(Global Warming) และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ซึ่ง
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงต่อสุขภาพ
อนามัย ชีวติ และทรัพย์สนิ ของมนุษย์ ตลอดจน
เศรษฐกิจของสังคมโลกอย่างมากด้วย สาเหตุ
ของปัญหาเกิดจากทั้งการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติ และ “ผลจากกิจกรรมของมนุษย์”
องค์ ก รทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญระดับโลก ได้แก่ NASA
(The National Aeronautics and Space
Administration), NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration), NSF
(National Science Foundation) และ
Department of Education and State
ของสหรัฐอเมริกา ต่างเห็นว่า ทุกคนบนโลก
ควรจะได้เรียนรู้ ตระหนัก และเห็นถึงความ
สำคัญของสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซึ่งเป็น
อนาคตของโลกจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะ
ช่วยให้เราสามารถป้องกัน แก้ไข และผ่านพ้น
ปัญหาต่างๆ ทีก่ ำลังเกิดขึน้ ได้อย่างยัง่ ยืน จึงได้
ริเริ่มโครงการ GLOBE (Global Learning
and Observations to Benefit the
Environment) ขึ้นในปี พ.ศ. 2537 และ       
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการนี้
ในปี พ.ศ. 2542 โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้า
ทีเ่ ป็นผูป้ ระสานงานและดำเนินการ เพือ่ ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
โลกผ่ า นการศึ ก ษาวิ จั ย ในลั ก ษณะของ
วิทยาศาสตร์โลกทัง้ ระบบ (Earth System
Science: ESS) โดยการศึกษาวิจัยร่วมกัน
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ระหว่างนักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และ
ชุมชนทั่วโลก เพื่อที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ของ
ระบบต่างๆ ของโลก ตระหนักถึงสภาพและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมกันรับผิดชอบใน
ฐานะสมาชิกคนหนึ่งของโลกที่จะป้องกันดูแล
รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย ่ า งยั ่ ง ยื นต่อ ไป1
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง นำโดย ดร. รุ่งโรจน์ นิลทอง
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ท่ี มุ่ ง มั่ น ขั บ เคลื่ อ นกลไก
การศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ได้ดำเนิน
โครงการ GLOBE ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549
รวมระยะเวลา 8 ปี โดยเน้นความต่อเนื่องของ
โรงเรียนผูเ้ ข้าร่วมโครงการเพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ดังเช่นความสำเร็จของ อาจารย์ ประคอง
กลิ ่ น จั น ทร ์ ครู โ รงเรี ย น ธารทองวิ ท ยา      
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึง่ ได้รว่ มโครงการ
โลกทัง้ ระบบมาตัง้ แต่เริม่ แรก อาจารย์ประคอง
ได้นำเอาวิธีการวิจัยของโครงการ (GLOBE)

อ.ดร.รุ่งโรจน์ และ อ.ประคอง

ไปประยุ ก ต์ ใช้ กั บ โครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนในโรงเรียนธารทองวิทยา จนได้รับ   
รางวัลครูวิทยาศาสตร์แห่งชาติดีเด่นประจำปี
พ.ศ. 2554
		 “ผมหวังให้เกิดความยั่งยืน โดยการ  
พัฒนาครูในโรงเรียนทีร่ ว่ มโครงการให้มที กั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ผ่าน
โครงการ GLOBE  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และพัฒนา
เยาวชนให้เห็นประโยชน์ และตระหนักในคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมต่อไป” ดร.รุ่งโรจน์ กล่าว
นอกจากนี้ ดร. รุ่งโรจน์ ยังได้วางแผน
จะนำวิธกี ารเรียนรูแ้ บบ Science Technology
Engineering and Mathematics (STEM)
ซึ่งเน้นการนำเอาเครื่องมือใหม่ๆ ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เข้ามาร่วมศึกษากับโครงการโลก
ทั้งระบบ GLOBE เพื่อพัฒนาการศึกษาทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่นต่อไป

1สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS), สืบค้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 จาก
The GLOBE Program, URL: http://globethailand.ipst.ac.th/index.php?option=com_content & view=category&layout=blog&id=86&Itemid=66

		

Science

10

เตาเผาเซรามิกประหยัดพลังงาน
โดย ดร. อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์

ปัจจุบนั ประเทศไทยต้องนำเข้าพลังงาน
เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศถึงปีละ
เกือบสามแสนล้านบาท มากถึงหนึ่งในสาม
ของหนี้ที่เรามีอยู่ การที่เราต้องนำเข้าพลังงาน
มากมายขนาดนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
ใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ใช้มากเกิน
ความจำเป็น ขาดความเอาใจใส่ ทำให้เกิดการ
รั่วไหล สูญเปล่าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์1 โดย   
เฉพาะการใช้พลังงานของกลุ่มอุตสาหกรรม  
หากมีเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน หรือ
ลดการรั่วไหลของพลังงานได้ จะช่วยลดการ

ขนาดกลางและเล็ก เตาเผาเซรามิกส่วนใหญ่
ยังมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่ำ นั่นคือ    
ผลิตภัณฑ์จะได้รับพลังงานความร้อนจากเตา
ต่ำกว่า 10% แต่พลังงานความร้อนมากกว่า
33% ที่ผ่านออกไปยังปล่องเผา ไม่ได้ถูกใช้
ประโยชน์เลย (รูปที่ 1)
กลุ่มวิจัยเซรามิก ร่วมกับ กลุ่มวิจัย
วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ประกอบด้วย ดร. อนันต์
อึ้งวณิชยพันธ์ ดร. สุธี วัฒนศิริเวช ดร. ธีรเดช
หมูคำ และ ดร. ปิยเนตร   ฉุยฉาย จึงได้           

อุณหภูมิสูง จะใช้ในเผาเคลือบ (Glaze Firing)
ที่อุณหภูมิ 1,000 - 1,200 องศาเซลเซียส
และบริเวณด้านบนของเตา ซึง่ มีอณ
ุ หภูมติ ำ่ กว่า
จะใช้ในการเผาดิบ (Biscuit Firing) ที่อุณหภูมิ
800 - 900 องศาเซลเซียส โดยให้ความร้อน
จากบริเวณด้านล่างของเตา ไหลขึ้นไปด้านบน
ของเตา ผ่านทางช่องว่างระหว่างผนังเตา (รูปที่ 2)
รูปแบบเตาเผาเซรามิกใหม่นี้ได้รับการ
ยืนยันจากการคำนวณเชิงตัวเลขว่าสามารถ
ทำได้ เนือ่ งจากกระแสอากาศร้อนทีเ่ กิดจากการ
เผาไหม้แก๊ส LPG จะไหลวนอยู่ภายในบริเวณ

รูปที่ 1 แบบเตาเผาเซรามิกทั่วไป และสัดส่วน ความร้อนภายในเตาเผาเซรามิก 2
ใช้พลังงานของประเทศไทยได้มาก
อุ ต สาหกรรมเซรามิ ก เป็ น หนึ่ ง ใน         
อุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก
เนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณฑ์ เซรามิก จะต้ องผ่ านการ     
เผาด้วยเตาเผาที่ให้อุณหภูมิสูงถึง 800 - 1200
องศาเซลเซียส ผู้ผลิตที่มีโรงงานขนาดใหญ่จะ
มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการควบคุมการใช้
พลังงานให้มีประสิทธิภาพ แต่สำหรับโรงงาน

ริเริ่มการพัฒนาเตาเผาเซรามิกที่ใช้พลังงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัยการ
สร้างแบบจำลองการไหลของความร้อนภายใน
เตาเผา และนำแบบจำลองไปออกแบบและ
ปรับปรุงเตาเผาเซรามิกต่อไป
ในการออกแบบเตาเผาเซรามิกรูปแบบ
ใหม่ จะแบ่งบริเวณที่เผาผลิตภัณฑ์ในเตาออก
เป็น 2 ส่วนได้แก่ บริเวณด้านล่างซึ่งมี

เผาเคลือบโดยจะไหลพุ่งขึ้นข้างบนแล้ววนลง
มาด้านล่างเพื่อเข้าสู่ช่องว่างด้านข้างเพื่อไหล
เข้าไปสู่บริเวณเผาดิบแล้วค่อยไหลออกไปสู่
ภายนอกผ่านปล่องเตาเผา เป็นผลให้อุณหภูมิ
ทีก่ ระจายภายในเตาเผาทัง้ สองบริเวณสอดคล้อง
กับความต้องการในงานเผาทั้งสองแบบ
(รูปที่ 3 และ 4)

		 1กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 108 วิธีประหยัดพลังงาน, เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 กันยายน
2557, URL: http://www.eppo.go.th/encon/encon-108-t.html
		 2กาญจนะ แก้วกําเนิด (2541), การสร้างเตาประสิทธิภาพประหยัดพลังงานและคู่มือปฏิบัติการสําหรับเตาบุเส้นใย ใช้แก็สเป็นเชื้อเพลิง
เผาผลิตภัณฑ์เซรามิก ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 900ํ°C ถึง 1,340ํ°C เล่มที่ 1 โครงการไทย-เยอรมัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงาน
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
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รูปที่ 2 ภาพตัดขวางแสดงโครงสร้างภายในของเตาเผาเซรามิกประหยัดพลังงานทีอ่ อกแบบไว้
โดยมีการแบ่งพื้นที่การเผาเป็นพื้นที่ด้านบนและพื้นที่ด้านล่างโดยมีช่องระบายระหว่างพื้นที่ทั้ง
สองอยู่ที่ขอบผนังด้านล่าง

		 รูปที่ 3 ผลการคำนวณเชิงตัวเลขแสดง
ลักษณะการกระจายของอุณหภูมภิ ายในเตา พร้อม
กับสเกลสีบอกระดับอุณหภูมิในระนาบต่างๆ

		 รูปที่ 4 ผลการคำนวณเชิงตัวเลขแสดงลักษณะการไหลของ
อากาศภายในเตา

ขณะนี้เตาเผาได้อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ กลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
เชื่อมั่นว่า     การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของชาติให้ก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นพัฒนาให้สำนักวิชามีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ และงานวิจัย โดยเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชาในด้านต่าง ๆ
วันที่ 11-13 มีนาคม 2557 คณาจารย์ประจำ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ จำนวน 7 ท่าน  
นำโดย ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ ประธานหลักสูตร
เดินทางไปศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่ายกับ 3
หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2557 คณาจารย์สาขา
วิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ นำโดย ดร.
รุ่งโรจน์ นิลทอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ ได้เดินทางสร้างเครือข่ายและศึกษา
ดูงาน ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)
จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ. พระนคร
ศรีอยุธยา และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง
ชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คณาจารย์สาขาเคมี
ประยุกต์ นำโดย ผศ.ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว เดินทาง
ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต ดุษฎีบณ
ั ฑิต
ให้กบั นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 4  มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยคณาจารย์ทง้ั สองสถาบันได้แลกเปลีย่ น
ความรู้ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการและ
งานวิจยั ระหว่างสถาบัน ซึง่ ทัง้ สองสถาบันมีแนวคิด
ร่วมเกีย่ วกับการจัดโครงการ Science Symposium
ขึ้นในปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของทั้งสองสถาบันได้เสนอ
ผลงานทางวิชาการ นำไปสู่การแลกเปลีย่ นความรู้
ทางวิชาการและความก้าวหน้าทางงานวิจัยต่อไป

KM เรื่อง หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาและ
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี

การบรรยายและเสวนาเรื่อง การเขียน
ตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการบรรยาย
และเสวนา เรื่อง การเขียนตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ ณ ห้อง E3B 208 มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ประสาท

กิตตะคุปต์   นักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็น
วิทยากรหลัก พร้อมด้วย รศ.ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช
และ ผศ.ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว อาจารย์ประจำสำนัก
วิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา
ในการนี้ ดร.รุง่ โรจน์ นิลทอง รักษาการคณบดีสำนัก
วิชาวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมซึง่ ถือว่าเป็น
จุดเริม่ ต้นให้อาจารย์ประจำสำนักวิชาทุกคนได้เข้าใจ
ถึงนิยามของตำรา และหนังสือ เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ ขั้นตอนการ
จัดทำตำรา รวมทัง้ จริยธรรมในการเขียนตำรา และ
สำนักวิชาได้วางแผนจัดกิจกรรมต่อเนื่องในลำดับ
ถัดไป เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเขียน
ตำรา การสร้างต้นแบบตำรา และเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ
จากภายนอกร่วมวิพากษ์ตำราวิชาพืน้ ฐานทีใ่ ช้สอน
นักศึกษาส่วนใหญ่ เพือ่ ให้ตำรามีคณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้
โดยมีเป้าหมายให้เกิดการผลิตตำราโดยสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

ในวันที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2557  สำนัก
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ จั ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
(KM) เรื่อง หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาและการเป็น
อาจารย์ทป่ี รึกษาทีด่ ี นำโดย ดร. ธีรวิทย์  วรัตรุจวิ งศ์
(ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ) ดร. ธีรพันธ์
มาจันทร์ (ประธานหลักสูตรเคมีประยุกต์) และมี
อาจารย์ประจำสำนักวิชาเข้าร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
จำนวน 25 คน ผูร้ ว่ มกิจกรรมทุกคนได้แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาซึง่ กันและกัน ซึง่
ทำให้อาจารย์ทุกท่านได้พัฒนาบทบาทในการเป็น
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาที่ ดี แ ละมี แ นวทางในการให้
คำปรึกษาที่เหมาะสมกับนักศึกษา
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ต้อนรับคณะดูงานจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล คณบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าศึกษาดูงานเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขในการทำงาน

ต้ อ นรั บ คณะดู ง านจากคณะวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์
พร้อมด้วย ดร.อมร โอวาทวรกิจ และ ดร.ธีรพันธ์ มาจันทร์ ผู้ช่วยคณบดี
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการ
เกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยการนําของ นายนิธิ พลไชย รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร ณ ห้องประชุมสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารสํานักวิชา
E3 เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2557 ซึง่ การศึกษาดูงานในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการระบบงานสํานักงาน

สัมมนาพิเศษ งานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง: กรณีศึกษาข้าวเพื่อสุขภาพ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 สำนักวิชา      
วิทยาศาสตร์ได้จดั สัมมนาพิเศษเรือ่ ง “งานวิจยั จาก
หิ้งสู่ห้าง: กรณีศึกษาข้าวเพื่อสุขภาพ” โดยได้รับ
เกียรติจาก นายแพทย์ ก้องเกียรติ เก็ษเพ็ชร มา
เป็นวิทยากรบรรยาย คุณหมอก้องเกียรติ ได้ชี้ให้
เห็นว่า การรับประทานอาหารเป็นสิ่งจำเป็นของ
ทุกคน คุณหมอเน้นประเด็นเรือ่ งข้าวซึง่ เป็นอาหาร
หลักของคนไทย ดังนั้นการเลือกรับประทานข้าวที่
มีประโยชน์ ข้าวนัน้ ก็จะช่วยแก้ปญ
ั หาของโรคกลุม่
Non-communicable diseases (NCDs) ซึง่ จะช่วย
ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ คุณหมอก้องเกียรติ

กิจกรรม MFU Science Tour 2014
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการแนะนำ
หลักสูตร ภายใต้ชื่อ “MFU Science Tour 2014”
ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ณ
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ
อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ มีนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 และครูแนะแนว จากโรงเรียน
ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงนักศึกษา ระดับปริญญาโท
เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน

ได้ทำงานวิจัยร่วมกับทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ได้แก่ ดร.สยาม ภพลือชัย สำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ และ ดร. รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยผลจากการศึกษา
วิจัยพบว่า ในข้าวหลายชนิดมีแป้งที่เรียกว่า “แป้ง
ทนย่อย” ในปริมาณที่แตกต่างกัน ซึ่งแป้งชนิดนี้
เป็นแป้งที่ดีในเนื้อข้าว มีส่วนช่วยให้ร่างกายมี
สุขภาพดี นอกจากนีค้ ณ
ุ หมอยังมีการศึกษาเกีย่ วกับ หวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประโยชน์ไม่มาก
วิธีการผลิตข้าวให้มีเนื้อสัมผัสและกลิ่นหอมชวน ก็นอ้ ย และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ให้น่ารับประทาน เพราะผู้บริโภคย่อมต้องการรับ เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ประทานข้าวที่มีประโยชน์และมีความอร่อยด้วย
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

“สร้างองค์ความรู้และเข้าใจถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ในประเทศเพื่อ
“ทางเลือกสำหรับผู้สนใจนำความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ใช้ในหลาก หลายด้าน
เช่น การแพทย์ เภสัชกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ และ การนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในทาง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
พลังงานทางเลือก การแพทย์และ เภสัชกรรม”
สิ่งแวดล้อม”

•

เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

•

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

•

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

•

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา

เน้นการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เช่น ด้านโปรตีน ดีเอ็นเอ ยีนและจีโนม
เน้นการสกัดสารอินทรียจ์ ากธรรมชาติ และค้นคว้าหาสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ
เช่น ฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรค และฤทธิ์ต้านมะเร็ง เป็นต้น รวมถึงการสังเคราะห์และ   เอนไซม์ สารเมตาบอไลต์ มาประยุกต์ใช้โดยอาศัยเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีทางยีน
ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้เป็นยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ พันธุวิศวกรรม และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการขยาย ปรับปรุง แปรรูป
ผลิตผลในระดับอุตสาหกรรม หรือใช้รักษาสิ่งแวดล้อม
น้ำหอมและเครื่องสำอาง
เน้นการศึกษาจุลินทรีย์เป็นหลัก ได้แก่ ชนิดโครงสร้าง ประโยชน์ และโทษ      
เน้นการศึกษากลไกการสังเคราะห์ การขึ้นรูป สมบัติและลักษณะเฉพาะของ
พอลิเมอร์ การออกแบบโครงสร้างของพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน    รวมถึงความสำคัญของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม เช่น การหมัก โดยอาศัยจุลินทรีย์
รวมถึงการศึกษาพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ วัสดุผสมพอลิเมอร์ชั้นสูง หลากหลายชนิดต่าง ๆ เพื่อการผลิตสารสำคัญ และ การใช้จุลินทรีย์ในการเกษตร
ที่ประยุกต์ใช้งานในยานอวกาศ และนาโนเทคโนโลยี
• กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพด้านพืช
• เคมีวิเคราะห์
เน้นการศึกษาการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพืช เช่น การอนุรักษ์พันธุ์พืช    
เน้นสร้างความรูแ้ ละทักษะด้านเคมีวเิ คราะห์ซง่ึ จำเป็นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ การใช้พืชเป็นแหล่งผลิตอาหาร
และเทคโนโลยีของชาติ พร้อมทัง้ พัฒนาทักษะในการดำเนินชีวติ
พลังงานทดแทน และสารเคมีการเพาะปลูกพืชแบบก้าวหน้าทันโลกปัจจุบัน โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

• หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ

เคมีประยุกต์ เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 22,500 บาท
• หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต วิ ศ วกรรมวั ส ดุ      
เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 30,000 บาท

การรับสมัคร

สมัครออนไลน์ที่ www.admission.mfu.ac.th

ภาพโดย นายณัฐกิตต์ ยศอินต๊ะ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ
“บ่มเพาะวิศวกรวัสดุให้สามารถทำงานกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณภาพ  
สามารถคิดวิเคราะห์และค้นคว้าวิจัยแบบนักวัสดุศาสตร์ และออกแบบ วางแผน
ดำเนินการผลิตได้แบบวิศวกรวัสดุ”
หลักสูตรนี้ จะใช้การเรียนรู้โดยกระบวนการ Collaborative Learning
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ ที่เน้นการพัฒนาทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการคิด
วิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ การเชื่อมโยง และบูรณาการความรูใ้ นกลุม่ วิชาต่างๆ
ผ่านโจทย์ปัญหาจริงที่ได้รับจากภาคอุตสาหกรรม และเน้นให้นักศึกษามีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ ดังนัน้ นักศึกษาทีเ่ รียนจบจากหลักสูตรนีจ้ ะเป็นนักศึกษาทีม่ คี วาม
โดดเด่นทัง้ ด้านวิชาการ มีทักษะในการแก้ปญ
ั หาและการวิจยั พัฒนา ตลอดจนทักษะ
ด้านภาษา การสื่อสาร และการทํางานร่วมกันกับผู้อื่น
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (วท.ม. และ ปร.ด.)
สาขาเคมีประยุกต์

สาขาวัสดุศาสตร์

เน้นการศึกษาวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสารออกฤทธิ์
เน้นที่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างระดับต่างๆ ต่อ
ทางชีวภาพจากพืชและจุลชีพ เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีพอลิเมอร์ สมบัติของวัสดุ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อ
และเคมีวิเคราะห์ โดยมีการเชื่อมโยงงานวิจัยแบบบูรณาการกับหลาก นำไปต่อยอดประยุกต์ในการสรรค์สร้างวัสดุใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อ
หลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เภสัชศาสตร์ ความต้องการใช้งานในรูปแบบต่างๆ
แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม
ที่มีคุณค่า

แหล่งทุนการศึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับธรรมชาติของสิง่ มีชวี ติ โดยหลักสูตรจะมีลกั ษณะ
เป็นสหวิทยาการ หัวข้องานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (พืช สัตว์ และจุลินทรีย์) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อ ใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ศึกษาวิจยั แบบบูรณาการของศาสตร์ทห่ี ลากหลาย อาทิ จุลชีววิทยา
ชีวเคมี และพันธุศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนา    
กระบวนการและผลิตภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มจุลินทรีย์และพืช เพื่อ
ประโยชน์การดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมีคุณภาพ

สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

ศึ ก ษาวิ จั ย แบบบู ร ณาการความรู้ ในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์
คณิตศาสตร์ประยุกต์ และคอมพิวเตอร์ รวมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้แบบจำลองหรือการคำนวณ ร่วมกับคอมพิวเตอร์ทม่ี สี มรรถนะสูง
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ นำไปสูก่ ารตัดสินใจและพยากรณ์สง่ิ ทีจ่ ะเกิดขึน้

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
ทุนผู้ช่วยวิจัย
ทุนผู้ช่วยสอน

โอกาสศึกษาวิจัยต่างประเทศ

ด้วยคณาจารย์สำนักวิชามีความรู้ความสามารถ ในการหาทุน
สนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษา อีกทั้งมีเครือข่ายงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ทำให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชามีโอกาส
และประสบการณ์การทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศตั้งแต่     
3 เดือน ถึง 2 ปี ทั้งในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย อาทิ เช่น
University of British Columbia, ประเทศแคนาดา
University of Hawaii, ประเทศสหรัฐอเมริกา
The Centraalbureau voor Schimmelcultures,
ประเทศเนเธอร์แลนด์
Ghent  University,  ประเทศเบลเยี่ยม
The University of Paris-Diderot (Paris 7) ประเทศฝรั่งเศส
Nagaoka University of Technology, ประเทศญี่ปุ่น

26th - 29th November 2014
Mae Fah Luang University

Chiang Rai . THAILAND

The 26th Annual Meeting
of the Thai Society for Biotechnology
and International Conference
Plenary Lectures
Prof. Cheng-Kang Lee, Taiwan
“Recombinant fructosyl peptide oxidase: an enzyme for hemoglobin A1c (HbA1c) determination”
Prof. Watchara Kasinrerk, Thailand
“Monoclonal antibody: Production and its application on biomedical research”
Prof. Saisamorn Lumyong, Thailand
“Potential of endophytic fungi to promote plant growth”
Asst. Prof. Dr. Akkharawit Kanjana-Opas, Thailand
“Biobusiness: From Lab to Market”
Assoc. Prof. Dr. Kevin Hyde, Thailand
“Why taxonomy matters in biotechnological research?”

Topics
•
•
•
•
•

Bio-energy and Biomass
Biomaterials and Nanobiotechnology
Molecular Biology and Bioinformatics
Food Biotechnology and Food Safety
Other Related Areas

• Environmental and Agricultural Biotechnology
• Industrial Biotechnology and Bioprocess Engineering
• Medical and Pharmaceutical Biotechnology

Registration and Paper Submission
Please submit papers for the conference through the TSB2014 registration system from now at:
http://tsb2014.mfu.ac.th/.

Important Dates
Deadline for abstract or full paper submission:
Early bird registration:
Late registration (for presenters):
Late registration (for participants):
Conference date:

15th August 2014
30th September 2014
1st - 15th October 2014
1st October 2014 - onsite
26th - 29th November 2014

For further information
please visit the conference website http://tsb2014.mfu.ac.th/
or drop us an email: tsb2014@mfu.ac.th

