
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยในระดับสากล"

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

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร 

อดตีคณบดคีณะวทิยาศาสตร์ ได้รบัพระราชทานปริญญาปรชัญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์) จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ครัง้ที ่51 ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เมือ่วนัจนัทร์ที ่23 มกราคม 2560 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณชวลิต ถนอมถิ่น 

ศิษย์เก่าภาควิชาธรณีวิทยา รหัส 135110 กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ�ากัด (RIGHT TUNNELLING Co.,Ltd.) ได้รับ
คดัเลอืกให้เป็นนกัศกึษาเก่าดเีด่นมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประจ�าปี 2559 
โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 
มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร ์
ได้รับการเชิดชูเกียรติในงาน 

วันคล้ายวันสถาปนา มช. ประจ�าปี 2559
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรต ิ

ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2559 
เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วม
แสดงความยินดี

อาจารย์คณะวทิยาศาสตร์ทีไ่ด้รบัรางวัลมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
“ช้างทองค�า” ประจ�าปี 2559 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ 
ชัยพานิช อาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” ประจ�าปี 2559 ประเภทนักวิจัย
ดเีด่น สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี 
กงัวาลย์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี ได้รับรางวลัมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
“ช้างทองค�า” ประจ�าปี 2559 ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับ
กติตบิตัรในโอกาสทีด่�ารงต�าแหน่งครบวาระ ได้แก่ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.บญัชา ปัญญานาค รองหวัหน้าภาควชิาคณติศาสตร์ อดตีอาจารย์
คณะวทิยาศาสตร์ทีไ่ด้รบัโล่ประกาศเกยีรติคณุ ศาสตราจารย์ ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ (คณบดีรับมอบแทน)

ส�าหรบันกัศกึษาทีไ่ด้รับรางวัลปรญิญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ประจ�าปีการศกึษา 2559 ประกอบด้วย นางสาวอภญิญา วงศ์เป้ีย นกัศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยี
ชวีภาพ (สาขาวชิาร่วมสงักัดบัณฑิตวิทยาลัย) ได้รบัรางวัลดษุฎนีพินธ์ดมีาก (ระดบัปรญิญาเอก) กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะกรรมการทีป่รกึษา  
ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา ลมไธสง และอีก 
1 รางวลั คอื นายสหชาต ิสงิห์โตนาท นักศึกษาสาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ ได้รบัรางวลัวทิยานพินธ์ดีมาก (ระดับปรญิญาโท) กลุม่สาขาวชิาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมี อาจารย์ ดร.มัสลิน โอสถานันต์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีที่ 9 ฉบบัที่ 195 วนัที่ 1-15 กุมภาพนัธ์ 2560



การสัมมนาวัสดุขั้นสูงเพื่อการประยุกต์ใช้งาน 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์

 ศนูย์วจิยัวสัดศุาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกบั ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาต ิ(สวทช.) จดัการสมัมนา “วสัดขุัน้สงูเพือ่การประยกุต์ใช้งานด้านอเิลก็ทรอนกิส์

พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์” เพื่อสร้างความร่วมมือในการท�าวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และรักษาการแทน

รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยั มช. เป็นประธานเปิดงาน โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วินติา 

บณุโยดม หวัหน้าศูนย์วจิยัวสัดศุาสตร์ กล่าวรายงานการจดังาน เมือ่วนัที ่31 มกราคม 

2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือก 
เป็นผู้แทนประเทศไทย 
เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจ�าปี 2560

นางสาวขจีวรรณ บัวกอ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์และ

วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รบัคดัเลอืกเป็น 1 ใน 4 นักศึกษาตวัแทนประเทศไทย

เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจ�าปี 2560 ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก หรือ

เมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม–7 กันยายน 

2560  

ตามทีส่�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ได้ด�าเนิน

การคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมปฏิบัติการวิจัยระยะสั้น  

ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก หรือเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ในโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจ�าปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาไทยได้เปิดโลกทัศน์ทาง

วชิาการ และมโีอกาสเรยีนรู้ความก้าวหน้าทางวทิยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริง 

ในองค์กรการวิจัยระดับนานาชาติ โดยภายหลังจากที่ สวทช. ได้ด�าเนินการคัดเลือก

นกัศกึษาทีม่ศีกัยภาพและคณุสมบตัเิหมาะสมในขัน้ต้นแล้ว จึงน�าความขึน้กราบบงัคมทลู 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย

คัดเลือกในข้ันตอนสุดท้าย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือก นางสาว

ขจีวรรณ บัวกอ นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์  

ให้เป็น 1 ใน 4 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยดังกล่าว  

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.nstda.or.th/desy

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มช.  

และ NECTEC เพื่อจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน

วัสดุขั้นสูงส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ในการจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และศูนย์

เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ(NECTEC) ส�านกังาน

พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) โดยม ีศาสตราจารย์ 

ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ

ทรพัยากรบุคคล มช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ 

รกัษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวจิยั มช. และ ดร.ศวิรกัษ์ ศวิโมกษธรรม  

รองผูอ้�านวยการศูนย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ 

(NECTEC) ส�านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 

ร่วมลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื และมผีูบ้รหิาร นกัวจิยัจาก

ทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์

ความรูเ้ฉพาะด้านวัสดขุัน้สงูส�าหรบัอเิลก็ทรอนกิส์พมิพ์ได้และเซน็เซอร์

ในครัง้น้ี เกดิข้ึนจากความร่วมมอืของศนูย์วิจยัวสัดศุาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มช. กับ NECTEC ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นแหล่ง

พฒันาการวจิยัและองค์ความรู้เกีย่วกบัวสัดขุัน้สงูส�าหรับอเิลก็ทรอนกิส์

พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ เช่น แก๊สเซ็นเซอร์ ไบโอเซ็นเซอร์ทางไฟฟ้าเคมี

พมิพ์ได้ เซลล์แสงอาทติย์ชนดิเพอรอฟสไกต์พมิพ์ได้ รอยต่อพเีอน็พิมพ์ได้ 

เทอร์โมอิเล็กทริกพิมพ์ได้ ฉลากบรรจุภัณฑ์ฉลาด และวัสดุทางการ

แพทย์สามมิติ ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและ

เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศในอนาคต ภายใต้ความร่วมมอืของ

สององค์กรที่มีศักยภาพในการท�าวิจัยเรื่องดังกล่าว

ศนูย์แห่งนีจ้ะตัง้อยูท่ีค่ณะวทิยาศาสตร์ มช. โดยมรีองศาสตราจารย์ 

ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ อาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มช. ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์ ซึ่งจะได้รับการ

สนับสนนุงบประมาณจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เพ่ือเป็นงบด�าเนนิการ 

ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถร่วมกันจัดท�าข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุน

กับแหล่งทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ร่วมกันต่อไป



นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรต ิ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 20

นางสาวภาพพิมพ์ ลขิติตระกลูวงศ์ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร์ 
ได้รับรางวัล “คนดีมีคุณธรรม @ ส�านักหอสมุด” จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์ิ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีเปิดงานสัปดาห์
หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 23  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ 
ไชยเรอืงศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยนิดี เมือ่วนัที่ 
27 มกราคม 2560  ณ ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้ประสานงาน 
ระดับภูมิภาค ศูนย์วิจัยวนเกษตรนานาชาติ (ICRAF)

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
พร้อมด้วยอาจารย์ ร่วมให้การต้อนรบัผู้ประสานงานระดบัภมูภิาค ศนูย์วจิยัวนเกษตร
นานาชาติ The World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia น�าโดย Dr.Ingrid 
Öborn, Regional Coordinator, ICRAF ในโอกาสเข้าพบเพ่ือหารือความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 40 ปี  
คณะวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2560
ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2560 เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการ 

ครั้งที่ 2” โดยมี รองศาสตราจารย์ ปรีชา ล่ามช้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน และนายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมา 
ของโครงการ ซึง่ได้รบัเกียรตจิากอาจารย์ญาณศิา จนัทร์เส็ง อาจารย์ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์ และผูอ้�านวยการส�านกัสือ่สารองค์กร มหาวทิยาลยัพายัพ พร้อมทมีงาน เป็นวทิยากร
ในการบรรยายและฝกึปฏิบตัิ เพื่อให้บคุลากรส�านกังานคณะฯ ตระหนักถึงความส�าคญัของการให้บรกิาร ได้เรียนรู้เทคนิคและแนวทางในการสรา้งความประทบัใจใหก้ับผู้รับบรกิาร 
ตลอดจนเพื่อสร้างความรักความสามัคคีภายในหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้ประสานงาน 
Erasmus Mundus Leader Project จากประเทศอิตาลี

         รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวิทยาศาสตร์ 
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สคุนธ์ พานชิพนัธ์ ร่วมให้การต้อนรบั Prof. Matteo 
Savino ผู้ประสานงาน Erasmus Mundus Leader Project จากประเทศอิตาลี  
ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการนี้ เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 
2560 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนา
งานประจ�าตามแนวทาง KAIZEN ครั้งที่ 2

งานบริหารทั่วไปร่วมกับเครือข่ายหัวหน้าธุรการภาควิชา/ศูนย์ ภายใน 
คณะวทิยาศาสตร์ จัดการบรรยายและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรือ่ง การพฒันางานประจ�า
ตามแนวทาง KAIZEN ครั้งที่ 2 ส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ให้บคุลากรมแีนวทางในการปรบัปรงุและพฒันางานของตนให้ตรงจดุและมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งข้ึน ด้วยแนวคิดแบบชาวญ่ีปุ่น โดยมีรองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุพล อนันตา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี 
ชมเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่  
26 มกราคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์



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

★ ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในปีการศึกษา 2554 

★ ขณะก�าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 

ได้รบัทนุรฐับาลเพือ่ดงึดดูผู้มศัีกยภาพสงูท่ีก�าลังศึกษา

อยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ (ทุน UIS) 

ประจ�าปี 2554 โดยให้ทนุส�าหรบัศึกษาในระดบัปรญิญาตรี 

ชัน้ปีท่ี 4 และระดบัปรญิญาโท และบรรจุเป็นข้าราชการ

พลเรือนสามัญ

★ หลังจากส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต�าแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรอืน (ส�านกังาน ก.พ.) ตัง้แต่ พ.ศ. 2555 

ถึงปัจจุบัน 

★ ในปี 2558– 2559 ส�าเรจ็การศกึษา Master of Science 

(Human Resource Management) จาก University of 

Surrey สหราชอาณาจักร 

★ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ

ปฏิบัติการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ส�านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�านักงาน ก.พ.)

ด้านบริหารงานบุคคล
เห็นชอบ การขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ประจ�าปีการศึกษา 2559  จ�านวน 3 ราย 

ด้านบริหารงานวิชาการ
เห็นชอบ การจัดนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก ประจ�าปีการศึกษา 2559 จ�านวน 392 คน และจัดนักศึกษาที่ไม่สมัครเลือกเข้าสาขาวิชาเพิ่มเติมอีก จ�านวน 13 คน 

ด้านบริหารองค์กร
คณะวิทยาศาสตร์ยงัไม่พร้อมเข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลยัเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากบัของรัฐโดยสมบรูณ์ ทั้งนี้ให้แตง่ตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาข้อดี ข้อเสีย 

เพิ่มเติม และน�าข้อมูลมาทบทวนอีกครั้ง ก่อนการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการฯ

  

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 มกราคม 2560

“ถึงแม้ว่าอาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่สายงานทางด้านสถิติโดยตรง 

แต่ไม่ว่าจะท�าอาชีพอะไรหรือลักษณะงานแบบไหนก็สามารถน�าความรู้ทางสถิติมาปรับใช้ได้เสมอ”

นางสาวพิมพ์บุญญา บุณยพิพิธ ศิษย์เก่ารหัส 51 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับการใช้

ชีวิตช่วงการเรียนปริญญาตรี : ชีวิตนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่สนุก มีความสุข 

เพราะได้ท�ากจิกรรมร่วมกบัเพือ่นๆ เป็นช่วงเวลา

แห่งการเรยีนรูก้ารใช้ชวีติในสังคมและการใช้ชวีติ

ร่วมกับผู้อื่นเปรียบเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้กบัตัวเองเพ่ือทีจ่ะต้องไปเผชญิโลกแห่งความจรงิ 

เมื่อก้าวเข้ามาสู่โลกของการท�างานในช่วงแรก

ต้องมีการปรับตัว และเปิดรับสิ่งใหม่อยู่ตลอด

เวลา ความรบัผิดชอบทีเ่พ่ิมมากขึน้กว่าตอนเรยีน

เพราะงานบางอย่างที่รับผิดชอบส่งผลต่อชีวิต

ผู้อื่นไม่เพียงแต่ชีวิตของเราเอง 

ดังนั้น การท�างานต้องเป็นไปด้วยความ

รอบคอบและค�านึงถึงผลประโยชน์ของบุคคลอื่นอยู่เสมอ การท�างานอย่างเต็มความ

สามารถเพ่ือผลประโยชน์และการพัฒนาของประเทศ ถึงแม้ว่าอาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่

ในปัจจบัุนอาจจะไม่ใช่สายงานทางด้านสถติโิดยตรง แต่ไม่ว่าจะท�าอาชพีอะไรหรอืลกัษณะ

งานแบบไหนก็สามารถน�าความรู้ทางสถิติมาปรับใช้ได้เสมอ โดยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกท่ี

จะน�าเสนอสถิติในรูปแบบใดเพื่อให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร


