
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

พิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวำยแด่พระบำทสมเด็จ

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานชมรมผู้เกษียณ
คณะวิทยาศาสตร์ (ชกว.) เป็นประธานประกอบพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี
คณะกรรมการและสมาชกิ ชกว. ร่วมพธิ ีด้วยความจงรกัภกัดแีละน้อม
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2559 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

พิธีมอบทุนกำรศึกษำคณะวิทยำศำสตร์  

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2559
คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2559 โดยมี

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้บริหารและผู้มีอุปการคุณเข้าร่วมมอบ
ทุนด้วย เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายในการจัดหาทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา
ทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมคีณุภาพ และสามารถแบ่งเบาภาระของผูป้กครองได้ โดยมอบหมายให้หน่วยพฒันาคณุภาพนกัศกึษาและศษิย์เก่า
สัมพันธ์ รับผิดชอบด�าเนินการ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษา ซ่ึงเป็นอาจารย์จากทุกภาควิชาเป็นผู้พิจารณากฎเกณฑ์และการพิจารณา
ทุนการศึกษา

ส�าหรับปีการศึกษา 2559 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ทุนจากดอกผลของกองทุน
คณะวิทยาศาสตร์ ทุนจากผู้มีอุปการคุณ ทั้งจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนศิษย์เก่า อดีตคณาจารย์ ผู้บริหาร และบริษัทห้างร้านต่างๆ อีกทั้ง
คณะวทิยาศาสตร์ยงัได้จัดสรรทุนจากงบประมาณเงนิรายได้ ประเภทขาดแคลนทุนทรพัย์ และทุนท�างานพเิศษจากงบประมาณเงนิรายได้อกีด้วย โดยในปีนีค้ณะกรรมการพจิารณา
ทุนอุดหนุนการศึกษาได้คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา จ�านวน 140 ทุน และทุนท�างานพิเศษ อีก 100 ทุน เป็นจ�านวนเงินจัดสรรทั้งหมด 3,432,000 บาท นอกจากนี้
ยังมีทุนที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นอีกจ�านวนหนึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตาบริจาคเงิน
เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามา ณ โอกาสนี้

ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีที่ 8 ฉบบัที่ 191 วนัที่ 1-15 ธนัวาคม 2559



กำรระดมสมองเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

ของคณะวิทยำศำสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์ “การระดมสมอง: เราจะเปิด ปิด หรือปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้ทันสมัย
และเป็นสากล เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงในปัจจบุนัและอนาคต” เพือ่ให้คณาจารย์และผูท้ีเ่กีย่วข้องได้ร่วมกันหาแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะฯ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับยุคสมัย 
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ 
และรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณนิทร์ ไชยเรอืงศร ีรองคณบดฝ่ีายวชิาการ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจดัโครงการ 
พร้อมทัง้บรรยายสรปุผลการระดมสมอง เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2559 ณ ส�านกับรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

คณะวิทยำศำสตร์ให้กำรต้อนรับอำคันตุกะ 

จำกเนเธอร์แลนด์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพันธ์ สงิหราชวราพันธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 

พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 
ให้การต้อนรบัผู้เชีย่วชาญทางด้าน Systematic Botany จาก Division of Ecology, 
Evolution and Biodiversity Conservation, Institute of Botany and Microbiology, 
KU Leuven ราชอาณาจักรเบลเย่ียม และ Lieden University ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งน�าโดย Prof.Erik F. Smets ในโอกาสเข้าพบคณบดีเพื่อหารือ
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณ
รับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  



แนะน�บุคลากรใหม่
นางสาวพรหทัย รังสรรค์ 
ต�าแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน 
สังกัด ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายพิชัย นาคปฐม
ต�าแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน 
สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์ ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยำศำสตร์ร่วมท�ำบุญทอดผ้ำป่ำสำมัคคี 

เพื่อเป็นทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำ มช.  

ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์
คณาจารย์ บคุลากร และศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ร่วมท�าบญุทอดผ้าป่า

สามัคคี เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ จ�านวน 20,700 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา 
รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา เป็นผูแ้ทนมอบเงนิท�าบุญ เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 
2559 ณ บรเิวณรบัรอง ห้องเลขานกุารคณะฯ ชัน้ 2 อาคาร 40 ปีฯ โดยสมาคม
นกัศกึษาเก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้จดัพธิทีอดผ้าป่า เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 
2559 ณ ลานกิจกรรม หอพักหญิงอาคาร 2

ศวท.-มช. จัดค่ำยวิทยำศำสตร์ส�ำหรับนักเรียน 

รร. บุญวำทย์วิทยำลัย
ศนูย์บริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจัีดกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์

ส�าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
จงัหวดัล�าปาง จ�านวน 100 คน เพือ่พฒันาทกัษะทางด้านวทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
ทั้งด้านเคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์  ให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 30 
พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



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

เรื่องเสนอเพื่อทราบและรับฟังความคิดเห็น
เห็นชอบ (ร่าง) ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2560 ตามเสนอ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ด้านบริหารงานบุคคล 

เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ 
จ�านวน 5 ราย ได้แก่

 1) อาจารย์ ดร.นที ทองศิริ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 2) รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา ภัทราวราพันธ์ สังกัดภาควิชาเคมี

 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา แชงค์ สังกัดภาควิชาเคมี
 4) อาจารย์ ดร.ประพุทธ์ ถาวรยุติการต์ สังกัดภาควิชาเคมี
 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนิภา นันทะวงศ์ สังกัดภาควิชาเคมี

ด้านบริหารงานวิชาการ
1.  เห็นชอบ การขอปรับปรุงกระบวนวิชาโทของสาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามเสนอ
2.  ประธานขอถอนวาระการประชุม 5.3.2 การขออนุมัติเปิดกระบวนวิชาใหม่ 

ว.สถ. 469 (208469) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ 

  

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรประจ�ำคณะวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 19/2559 วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2559

คุณรัชฏะ พรคงเจริญ รหัสนักศึกษา 2905096 
ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เส้นทางลูกช้าง..ก้าวย่างสู่อินเตอร์ (ตอนที่2)   
“อินเตอร์เต็มตวั”

ต่อจากฉบบัทีแ่ล้ว... ในช่วงเวลาเรยีนจบจะต้องเริม่หางาน ความทีเ่กรด(ไม่)สวย 
เลยไม่สามารถท�างานในบริษัทใหญ่ๆ ได้ ไม่ว่าจะสมัครที่ไหนก็ไม่มีใครรับ 
บริษัทขนาดใหญ่มักจะต้องดูเกรดมาก่อน เค้ามีตัวเลือกเยอะ เพราะใครๆ 
กม็าสมคัรงาน ผมจงึเบนเขม็ไปสมัครบริษทัขนาดกลางและขนาดเลก็ ซึง่กไ็ด้งาน
หลายที่ บางที่ให้เงินเดือนสูงมากทีเดียว แต่ตอนนั้นผมไม่ได้เลือกบริษัทที่ให้
เงินเดือนสูงสุด แต่เลือกบริษัทที่อยากท�างานด้วยมากที่สุด ท�าให้ท�างานด้วย
ความรูส้กึอยากท�าและผมก็พยามท�าให้ดทีีส่ดุเพือ่ให้ผลงานออกมาด ีแล้วกท็�าได้
อย่างที่ตั้งใจ ผมไม่เคยเกี่ยงงาน ใครให้ไปช่วยอะไรผมตอบตกลงหมด จึงได้
มีโอกาสเรียนรู้หลายด้าน มีอยู่คร้ังหนึ่งหัวหน้าไม่ว่างเลยให้ผมไปท�างานร่วม
กับแขกชาวต่างชาติ ต้องนั่งคู่กันหน้าจอคอมพิวเตอร์ฟังเขาสาธิตสินค้าใหม่ให้
เราดูทั้งวัน ผมนี่นั่งคุยจนเมื่อยมือไปหมด ด้วยสมัยเรียนไม่เคยชอบวิชาภาษา
อังกฤษเลย ยังพอโชคดีที่สมัยเรียนปีสามปีสี่อาจารย์สอนด้วยเท็กซ์บุ๊ค ไม่แน่ใจ
ว่าอาจารย์แกล้งเพือ่จะได้เรยีนรูภ้าษาองักฤษ หรอืสมยันัน้ยงัไม่มตี�าราภาษาไทย 
ดังนั้นถ้าเป็นศัพท์เกี่ยวกับงานผมพอเข้าใจได้ แต่เวลาฟังอธิบายบางทีต้องใช้มือ
ช่วยเพราะนึกศัพท์ไม่ออก ได้แค่ Hello, Yes, No, OK

แล้วเหตุการณ์วนันัน้ก็ท�าให้ผมถามตวัเองว่าถ้าจะท�างานในสายคอมพวิเตอร์
ต่อไป จะไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่ได้แล้ว จากที่เคยเกลียดก็ต้องบอกตัวเองว่า
ต้องชอบและเริ่มไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหลังเลิกงานตอนเย็นหรือวันว่าง
เสาร์-อาทิตย์ ต้องบอกว่าเรียนอยู่หลายปีแต่อาจจะไม่ได้ติดต่อกันช่วงไหน
รายจ่ายเยอะก็งดลงทะเบียนไปสองสามเดือน พอเก็บเงินได้ก็กลับไปเรียนใหม่ 
พูดแล้วก็เสียดายว่าท�าไมไม่ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษตอนสมัยมัธยม หรือตอน
เรียน มช. เพราะเรียนหลังจบค่าใช้จ่ายแพงกว่าสมัยอยู่มหาวิทยาลัยมาก 

และแล้ววันหนึ่งก็มีความคิดอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ ลองไปสอบ 
TOEFL คะแนนก็ได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาจะรับ ประจวบกับเกรดสวยหรูที่ได้มา ก็ไม่
สามารถไปขอทนุทีไ่หนได้ สดุท้ายกเ็ลยท�าใจ แต่กย็งัเรยีนภาษาองักฤษนอกเวลา
งานเป็นระยะๆ เหมือนเดิม

หลังจากท�างานได้ 6-7 ปี ผมเริ่มเปลี่ยนงานโดยเลือกท�ากับบริษัทที่เป็น
บริษัทต่างประเทศแล้วมาเปิดในประเทศไทย ผมเลยมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ
มากข้ึนเพราะมีหัวหน้าเป็นชาวต่างชาติแถมต้องประสานงานหรือเขียนสื่อสาร 
Email เป็นภาษาอังกฤษ บางครั้งถูกส่งไปช่วยท�างานในต่างประเทศบ้าง ท�าให้
ได้เรียนรู้การใช้ภาษามากขึ้น ถึงแม้ไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ ช่วงนี้เองท�าให้
รู้ว่าชาวต่างประเทศก็ไม่ได้เก่งอะไรไปมากกว่าคนไทย แต่เขาพูดภาษาอังกฤษดี
กว่าเราและมีทักษะในการน�าเสนอ (Presentation Skill)  มากกว่าเรา จากนั้นผม
ได้มีโอกาสท�างานกับบริษัทของประเทศอเมริกาที่มาเปิดสาขาในเมืองไทย ได้มี

โอกาสถูกส่งไปอบรมในต่างประเทศบ่อยขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ และ
อกีหลายหลายประเทศ แล้ววนันงึกไ็ปเจอเพือ่นทีท่�างานเก่า เค้าย้ายไปท�าบริษทั 
Microsoft และชวนผมไปสมัคร ในตอนนั้นพอดีเริ่มเบื่อที่จะเดินทางต่างประเทศ 
ท�าให้อยากได้งานทีร่บัผดิชอบเฉพาะทีป่ระเทศไทยเป็นหลกั แล้วกโ็ชคดมีโีอกาส
ร่วมงานกบับริษทั Microsoft และได้ย้ายไปร่วมงานกบับรษิทัในเวลาต่อมา แต่ด้วย
เหตุปัจจัยบางอย่าง และความที่เคยท�างานกับหัวหน้า
ชาวต่างชาติมาก่อนนาน จึงไม่ค่อยคุ้นเคยกับบริษัทที่
ท�างานแบบไทย เกรงใจกันไปเกรงใจกันมา แบ่งกันเป็น
ฝ่ายๆ เพราะท�างานกบัฝร่ังพดูกนัตรงๆ เวลาทะเลาะกนั 
โกรธกนัในทีป่ระชมุ พอประชมุเสรจ็ก็ออกมากค็ยุกนัเป็น
ปกติ นั่งกินเบียร์ด้วยกัน เรื่องงานก็คืองาน 

หลังท�างานอยู่ระยะหนึ่ง ผมเริ่มคิดถึงการเดินทาง และวัฒนธรรมการ
ท�างานร่วมกบัชาวต่างชาต ิจงึตดัสนิใจมาร่วมงานกบับรษิทัเดมิ กลบัมาคราวนี้ 
ต้องเดินทางเยอะขึ้นมาก เยอะขนาดปีละ 40,000-50,000 ไมล์ ดูแลลูกค้าใน
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และต้องไปประชุมท่ีอเมริกา ออสเตรเลียปีละ 
หนึ่งถึงสองครั้ง มีการเดินทางทุกเดือน บางเดือนก็สามสี่ครั้ง ขออนุญาตเล่าให้
ฟังสนุกๆ แบบพอสังเขปนะครับ 

ผมเองมีเพื่อน มช. รุ่นเดียวกันท�างานอยู่ในต่างประเทศหลายคน บางคน
มตี�าแหน่งใหญ่โต มลูีกน้องเป็นชาวต่างชาตร่ิวม 100 คน ท่ีส�าคญัเธอเป็นผูห้ญงิ 

ที่จะบอกน้องๆ ไว้ก็คือ น้องสามารถท�าในสิ่งนี้ได้เช่นกัน ขอให้มีความ
มุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ...  (อ่านต่อฉบับหน้า)


