
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่เป็นเลิศ"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : S-C-I-C-M-U)
Success = การมุ่งความสำ เร็จตามเป้าหมาย Competitiveness = การขยายความสามารถในการแข่งขัน Innovativeness = การสร้างสรรค์ภูมิปัญญานวัตกรรม
Collaboration = การทำ งานร่วมกันเป็นทีม  Morality = การยึดมั่นในศีลธรรมความดี  Unity = การรู้รักสามัคคีเพื่อองค์กร

www.science.cmu.ac.th
www.facebook.com/science.cmu

ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีที่ 9 ฉบบัที่ 201 วนัที่ 1-15 พฤษภาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมน�าเสนอผลงาน
วิชาการของนักศึกษาและพิธีปัจฉิมนิเทศ  

ประจ�าปีการศึกษา 2559
คณะวทิยาศาสตร์จัดกจิกรรมน�าเสนอผลงานวชิาการของนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจ�าปีการศึกษา 2559 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยใน
ช่วงเช้าและบ่ายมีการจัดกิจกรรมน�าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเป็น
เวทีให้กับนักศึกษาที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา ได้น�าเสนอผลงานจากการ
ศึกษาค้นคว้า ทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมทั้งรับฟังการ
บรรยายและแลกเปล่ียนความคดิเหน็กบัศิษย์เก่าทีป่ระสบความส�าเรจ็ เพือ่
สร้างแรงบนัดาลใจในการท�างาน ซึง่ได้รบัเกยีรตจิาก คณุพลชม จนัทร์อไุร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินัล จ�ากัด กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จ�ากัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ระยองไปป์ไลน์ จ�ากัด มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสู่การ
ท�างานและความส�าเร็จในอาชีพ

ส่วนในช่วงเย็นมีการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจ�าปี
การศึกษา 2559 โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.ธรณนิทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา 
เพ่ือเป็นขวญัและก�าลงัใจให้กบันกัศกึษาก่อนก้าวออกจากรัว้มหาวทิยาลยั
ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรแก่
คณะกรรมการสโมสรนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ ประจ�าปี 2559 และการ
มอบรางวัลการน�าเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมของนักศึกษา 
ตลอดจนการกล่าวแสดงความรู้สกึของผูแ้ทนนักศึกษา โดยมคีณะผูบ้รหิาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญนักวิจัย 
คณาจารย์ นักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมน�าเสนอในการประชุม
วชิาการทางคณติศาสตร์ ครัง้ที ่22 ประจ�าปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวนัที่ 
2-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ภาควชิาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ก�าหนดจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจ�าปี 
พ.ศ. 2560 (The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 2017)) 
ระหว่างวันที่ 2- 4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว 
จังหวัดเชยีงใหม่ เพือ่กระตุน้ให้นกัคณิตศาสตร์ ตลอดจนนสิติ นกัศกึษา
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ มีความตื่นตัวและตระหนัก
ถึงความส�าคญัของการวิจยัและการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางคณติศาสตร์ 
อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การท�าวิจัยและการเรียนการสอน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและ
สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ของประเทศให้
ก้าวสู่ระดับนานาชาติ

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2538 และจัดต่อเนื่อง
เป็นประจ�าทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีภาควิชาคณิตศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ หมุนเวียนกันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน และในปี 
2560 ภาควชิาคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ได้รบัเกยีรตใิห้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยการสนบัสนนุจากสมาคม
คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริม
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) และศนูย์ความเป็นเลศิ
ด้านคณิตศาสตร์ โดยภายในงานจะมีการน�าเสนอผลงานวิจัยทาง
คณติศาสตร์จากนกัวชิาการและนกัวจิยัทัว่ประเทศ และการบรรยาย
พิเศษโดยนักคณิตศาสตร์จากทั้งในและต่างประเทศ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา 
ส่งผลงานวิจัยเพ่ือน�าเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว 
โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

เว็บไซต์ http://amm2017.math.science.cmu.ac.th 
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/amm2017cmu 
อีเมล cmu.amm2017@gmail.com 
และหมายเลขโทรศัพท์ 053-94-3326



คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทยิา รองคณบดฝ่ีายพัฒนาคณุภาพนกัศกึษา
และศษิย์เก่าสมัพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์ พร้อมด้วยผูบ้รหิาร บคุลากรและคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร และ
คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
ด�าเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ศวท-มช. ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน�้าในพื้นที่ อบต.น�้าบ่อหลวง และ อบต.มะขามหลวง 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านน�้าดื่มสะอาด 
และปลอดภัย น�้าดื่มสะอาดเพื่อชุมชนชาวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

น้องๆ ที่รักธรรมชาติห้ามพลาดงานนี้ !! 
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 

คณะวิทยาศาสตร์ มช. ชวนน้องๆ อายุ 10-15 ปี 

เข้าค่าย “เมล็ดไม้” ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเมล็ดไม้และธรรมชาติ ฟรี !! 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

รับจ�านวนจ�ากัดเพียง 30 คน เท่านั้น 

ยังมีค่ายอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

เข้าไปดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ 
https://www.facebook.com/dsnsc 

หรือโทร 053-941451-3

ศวท.-มช. จัดอบรม “Round of LC&GC workflow Solution  
and Sample Preparation Technique”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ รองผู้อ�านวยการศูนย์บริการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์( ศวท-มช.) เป็นประธานเปิดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Round of LC&GC workflow Solution and Sample 
Preparation Technique” ซึ่งจัดโดย ห้างหุ้นส่วน เอ ที ซายน์ เทรดดิ้ง และบริษัท 
เอจิเลนต์เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ร่วมกับ ศวท.-มช. เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัเทคนิคการวเิคราะห์ตวัอย่างอาหารและผลติผลทางการเกษตร ด้วยวธีิ
ทางโครมาโตกราฟฟีและสเปคโตรมิตรี และส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษา 
สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพอย่างมี
คุณภาพ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวทิยาศาสตร์จดัพธิดี�าหวัคณบดแีละผูอ้าวุโส 
ประจ�าปี 2560 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.ธรณนิทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดข้ึนเพ่ือให้
คณาจารย์ บคุลากร ตลอดจนนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ 
ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง และแสดง
ความเคารพนอบน้อมต่อผู้อาวุโส รวมท้ังสร้างความ
สัมพันธ์อันดีภายในองค์กร โดยในปีนี้มีผู ้อาวุโส 
ซึง่ประกอบด้วยอดตีผูบ้ริหาร ผูเ้กษยีณ และผูท้รงคุณวฒุิ
จากทกุส่วนงาน ให้เกยีรตเิข้าร่วมงานกว่า 57 ท่าน ท้ังนี้
บุคลากรและนักศึกษาได้พร้อมใจกันตกแต่งริ้วขบวน
อย่างสวยงามเข้าสระเกล้าด�าหวัและขอพรจากผูอ้าวโุส
โดยพร้อมเพรียงกัน และในวันเดียวกันนี้ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีด�าหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานสัก ด้านหน้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์
สามารถคว้า 2 รางวลั ได้แก่ รางวลัชนะเลิศการประกวด
แต่งกายชุดพื้นเมืองชาติพันธุ์ในล้านนาของนักศึกษา 
ทั้งประเภทชายและหญิง 

คณะวทิยาศาสตร์จดัพธีิด�าหวัคณบดี
และผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ และ
ร่วมพิธีด�าหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส 
มช. ประจ�าปี 2560
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รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 
พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก Graduate School of 
Science/School of Science, Osaka University ประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งประกอบ
ด้วย Prof.Takashi Kubo (Head of Department of Chemistry) และ Prof.
Takumi Kanno ในโอกาสเข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อหารือ
เกี่ยวกับความร่วมมือในการสร้าง Double Degree Program ระหว่างสาขา
วิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ กับ Graduate School of Science/School of 
Science, Osaka University โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ 
อาจารย์ประจ�าภาควชิาเคม ีเป็นผูป้ระสานงาน เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2560 
ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ น�าคณะผู้บริหารเข้ารดน�้าด�าหัวและขอพรจาก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจ�าปี 2560 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 
2560 ณ ห้องรบัรอง ส�านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทน
จากมหาวิทยาลัย Osaka ประเทศญี่ปุ่น

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เข้ารดน�้าด�าหัว
และขอพรจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

รักษาการแทนอธิการบดี มช.



ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ : หวัหน้างานและผู้ช่วยหวัหน้างานในส�นกังานคณะฯ หวัหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์  
นายพิเชษฐ์ พุทธิรงัษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนสั กนัถา 

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

ด้านบริหารงานบุคคล
1. เหน็ชอบ การทบทวนประกาศหลกัเกณฑ์และวธิคีดัเลอืกพนกังานมหาวทิยาลยั

ประจ�า (เงินรายได้ส่วนงาน) ข้อ 3.1) จากเดิม อายุงานไม่น้อยกว่า 12 ปี บริบูรณ์ เป็น 
“ต้องปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี บริบูรณ์” 

2. เห็นชอบในหลักการ เพื่อลดภาระงานของอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มวิกฤติ ที่จะขอ
ต�าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ภาควิชาพิจารณาลดภาระงานสอนและภาระงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละภาควิชา

3. เหน็ชอบ เสนอชือ่คณะกรรมการบริหารประจ�าคณะ จ�านวน 2 คน ได้แก่ หวัหน้า
ภาควชิาธรณวิีทยาและหวัหน้าภาควชิาฟิสกิส์และวสัดศุาสตร์ เพือ่เป็นผูแ้ทนกรรมการ
สรรหาหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 
ด้านบริหารงานวิชาการ

1. เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
จ�านวน 4 กระบวนวิชา โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเนื้อหาบางประเด็น 

2. เหน็ชอบ การขออนมุตัใิช้กระบวนวชิาทีใ่ช้แทนกนั ส�าหรบัหลกัสตูรวทิยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาเคมีอตุสาหกรรม หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 จ�านวน 19 กระบวน
วิชา 

3. เห็นชอบ การปรบัปรงุหลกัสตูรสาขาวชิาเคม ีโดยมข้ีอเสนอแนะให้แก้ไขเน้ือหา 
มคอ.2 บางประเด็น 

4. เห็นชอบ การขอปิดกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี กระบวนวิชา 203191 : 
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่ท�าได้เอง ภาควิชาเคมี โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชา 

5. เห็นชอบ การขอปรับปรุงกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา 
202184 

6. เหน็ชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
กับ GUNMA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น 

7. เหน็ชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างคณะวทิยาศาสตร์ กบั Graduate 
School of Science/School of Science มหาวิทยาลัย Osaka โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1)  ABREEMENT ON ACADEMIC และ MEMORANDUM ON STUDENT โดยมี
ข้อเสนอแนะให้แก้ไข Article 16 เขียนว่า “This agreement is to be executed 
in English and each institution shall retain an original copy.”

2) Agreement on a Double-Degree Program for Ph.D. ให้ภาควิชากลับไป
ทบทวนเนื้อหาอีกคร้ัง และน�าข้าพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ�าคณะฯ ในครั้งต่อไป

8. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ เรือ่ง หลักเกณฑ์การขอสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ผลิตผลงานทางวชิาการศูนย์ความเป็นเลิศ หรือศูนย์วิจัยท่ีมีความเป็นเลศิมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ประจ�าปี 2560 โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขบางส่วน
ด้านบริหารองค์กร

เห็นชอบ การจัดท�าข้อมูลความเข้มแข็งของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ โดยคณะจะจดัท�าบนัทกึขอความร่วมมอืกรอกข้อมลูบางส่วน ตามแบบฟอร์ม
ที่ก�าหนด และส่งคืนคณะฯ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 

  

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

กลอยส�าเรจ็การศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจากโรงเรียนสนัป่าตอง
วทิยาคม จงัหวดัเชยีงใหม่ หลงัจากนัน้ได้เข้าศกึษาต่อทีค่ณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ จากการสอบตดิโควตาภาคเหนือ ณ ตอนนัน้ ยังไม่มคีวามชอบ หรอืความ
สนใจสาขาไหนในคณะวิทยาศาสตร์เป็นพเิศษ จงึอยากลองเรยีนด้านธรณวีทิยา ซึง่
เป็นสาขาใหม่ส�าหรับกลอย หลังจากได้ลงเรียนวิชาแรกในสาขาธรณีวิทยา ท�าให้
เกิดความสนใจ และมคีวามมัน่ใจว่าอยากเป็นนกัธรณวีทิยา ช่วงชวีติ 4 ปีขณะทีเ่ป็น
นักศึกษาธรณีวิทยานั้น พูดได้เต็มปากว่าสิ่งที่ได้รับน้ันมีมากกว่าความรู้ ที่นี่สอนให้
รักเพื่อน-พี่-น้อง รักวิชาชีพธรณีวิทยา และรักสถาบัน สอนการใช้ชีวิต มีกิจกรรม
สานความสมัพนัธ์ฉนัท์พีน้่อง รวมไปถงึกจิกรรมทีเ่ราท�าเพือ่สงัคมอกีหลายๆ อย่าง 
ผลการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี โดยส่วนตัวไม่ได้เป็นคน
ที่เก่งมาก แต่อาศัยความที่เป็นคนขยันหาความรู้ ทบทวนบทเรียนสม�่าเสมอ และยัง
ได้รบัทนุสนบัสนนุเป็นทุนเรยีนดแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ จากคณะวทิยาศาสตร์ตลอด
ช่วงเวลาที่เรียนอยู่ทั้ง 4 ปี

หลังจากจบปริญญาตรี ได้เข้าร่วมท�างานกับ บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม (PTTEP) ในต�าแหน่ง ผู้ช่วยนักธรณีวิทยาอยู่ 2 ปี ด้วยความมานะมุ่งมั่น 
ท�าให้ได้เลือ่นต�าแหน่งเป็นนกัธรณวีทิยาในปี 2550 เมือ่เป็นนกัธรณวีทิยาเตม็ตวัแล้ว 
กไ็ด้รบัโอกาสให้ไปท�างานท่ีประเทศพม่าในปี 2551 ซึง่ถอืว่าเป็นงานทีม่คีวามท้าทาย 
น้อยคนที่ไม่มีประสบการณ์การท�างานแล้วจะได้รับโอกาสให้ออกไปท�างานต่าง
ประเทศ ท�าให้กลอยต้องขวนขวาย เรียนรู้ด้วยตัวเองค่อนข้างมาก ชีวิตการท�างาน
ต่างประเทศก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร อยู่พม่าทั้งหมด 3 ปี จึงได้ย้ายกลับ
มาท�างานที่ประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในโครงการอาทิตย์ ซ่ึงเป็น
แหล่งก๊าซธรรมชาติที่ส�าคัญหนึ่งในสามแห่งของอ่าวไทย ที่มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนือ่งโดยบรษัิท ปตท.สผ. จากประสบการณ์ท�างานข้างต้นท�าให้กลอยตระหนกัว่า 
ตัวเองยังขาดความรู้ในอีกหลายด้าน ควรจะต้องศึกษาเพิ่มเติม จึงตัดสินใจขอทุน
จากบรษิทัเพือ่ไปศึกษาต่อระดบัปรญิญาโท สาขา Petroleum Geoscience จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หลังจากเรียนจบจนถึงปัจจุบัน กลอยท�างานอยู่ฝ่ายงานส�ารวจ 

รปูแบบการท�างานคอืการส�ารวจหาพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ
ด้านพลังงาน และเหมาะสมที่จะลงทุนเพิ่มในอนาคต 
ลกัษณะงานค่อนข้างยาก มคีวามท้าทาย ต้องศกึษาลกัษณะ
ทางธรณีวิทยาพื้นที่ใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยพื้นที่หลักๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ได้แก่ อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และตะวันออกกลาง

ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้ ต้องหาโอกาสให้กับตัวเอง และไม่ปล่อยให้
โอกาสแค่ผ่านมาและแค่ผ่านไป สถาบันช่วยหล่อหลอมให้ก้าวผ่านสู่โลกกว้าง ส่วน
การทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ในชวีติการท�างาน ต้องรูจ้กัการพฒันาตนเองไปเรือ่ยๆ 
ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ รู้หน้าที่ของตัวเอง อดทน มุ่งมั่น และตั้งใจ

ถ้าไม่มีภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ กลอยคง
ไม่มีโอกาสดีๆ ในชีวิต ไม่ได้ร่วมท�างานกับบริษัทน�้ามันระดับประเทศ และไม่ได้อยู่
ในสังคมอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ทุกๆ ปี กลอยจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องๆ 
นักศึกษา เป็นทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (มีชื่อทุนว่า ทุนจิราภรณ์ ผิดน้อย) 
ซึ่งเป็นทุนการศึกษาลักษณะเดียวกับทุนที่กลอยได้รับมาตลอด 4 ปีขณะท่ีศึกษาอยู่ 
ณ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความหวังว่า 
จะมีน้องๆ หลายคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่ได้รับโอกาสที่ดีๆ อย่างที่กลอยเคยได้
รับมาจากสถาบันแห่งนี้ค่ะ

“…สถาบันช่วยหล่อหลอมให้ก้าวผ่านสู่โลกกว้าง ส่วนการที่จะประสบความส�าเร็จในชีวิตการท�างาน 
ต้องรู้จักการพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ รู้หน้าที่ของตัวเอง อดทน มุ่งมั่น และตั้งใจ..”

นางสาวจิราภรณ์ ผิดน้อย (กลอย) รหัส 4405160 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
ปัจจุบันเป็นนักธรณีวิทยา ฝ่ายงานส�ารวจ บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)


