
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี
คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมอืทางวชิาการกบั Prof. Masaru 
Tachibana, Dean of Graduate School of Nanobioscience, Yokohama 
City University ประเทศญี่ปุ ่น โดยมี คณะผู ้บริหาร คณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนจาก Yokohama City University 
ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 
ชั้น 2 อาคาร 40 ปีฯ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

คณะวิทยาศาสตร์ กับ Graduate School of 

Nanobioscience, Yokohama City University

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

ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีที่ 8 ฉบบัที่ 190 วนัที่ 16-30 พฤศจิกายน 2559

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติธรณีวิทยา

แปรสัณฐานของตะวันตกเฉียงเหนือ 

ของอินโดไชนา (TNI-2016)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติธรณีวิทยาแปรสัณฐานของ
ตะวนัตกเฉยีงเหนือของอนิโดไชนา: International Conference on the Tectonics 
of the Northwestern Indochina (TNI-2016) โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บรูพา 
แพจุย้ หวัหน้าภาควิชาธรณวีทิยา กล่าวรายงานความเป็นมาของการจดังาน 
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นักธรณีวิทยา นักวิชาการ นักวิจัย  
ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ จีน 
มาเลเซยี องักฤษ และอเมรกิา จ�านวนประมาณ 120 คน ณ ศูนย์ประชมุนานาชาติ  
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

การประชุมดังกล่าว จัดโดย ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันท่ี 14-15 
พฤศจิกายน 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ในด้านธรณีวิทยาแปรสัณฐานของตะวันตกเฉียงเหนือของอินโดไชนา 
อันประกอบด้วย ตอนใต้ของจีน ตะวันออกของพม่า ตะวันตกเฉียงเหนือของ
ลาว และภาคเหนือของไทย เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้
ในลักษณะการบูรณาการความรู้หลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยคณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา จ�านวนประมาณ 160 คน ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี เพลงพ่อของแผ่นดิน และแปรอกัษรเป็นเลขเก้าไทย ด้วยความ
จงรกัภกัด ีและน้อมส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุเป็นล้นพ้นอนัหาท่ีสดุมิได้ 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.09 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 และ
ลานด้านหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม



อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกจาก สกว. 

ให้เป็น 1 ใน 2 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม

การประชุม STS Forum ณ ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์ ดร.ภัทรพล ลีธนัชอุดม อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา ได้รับ

การคดัเลอืกจากเครือข่ายวจิยันานาชาต ิ ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั 
(IRN-TRF) ให้เป็น 1 ใน 2 ตัวแทนประเทศไทย ในฐานะ “Future Leader” 
จาก สกว. เพือ่เข้าร่วมการประชมุ The 13th Science and Technology in Society 
(STS) Forum ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2559 ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ทัง้นี ้Future Leader แต่ละประเทศได้มโีอกาสพบปะพดูคยุกบันกัวทิยาศาสตร์
ชั้นน�าระดับโลกและนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลอย่างใกล้ชิด โดยอาจารย์ 
ดร.ภทัรพล ได้พบปะพูดคุยกบั Professor Jerome Isaac Friedman นกัวทิยาศาสตร์
รางวัลโนเบลชาวอเมริกัน ผู้ค้นพบอนุภาคมูลฐานควาร์ก และ Professor Ryoji 
Noyori นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลด้านเคมี ชาวญ่ีปุ่น ผู้ค้นพบปฏิกิริยา 
Asymmetric hydrogenation

นอกจากนี้ ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ ดร. ภัทรพล ยังได้รับคัดเลือกให้
เป็นภาพปก (front page) ของวารสาร Proteomics Clinical Applications Journal 
(Vol.10,  No.11,  November 2016) ซ่ึงเป็นวารสารวิชาการช้ันน�าทางด้าน
พันธุศาสตร์อีกด้วย

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ ต้อนรับนักศึกษา

จากโครงการ USAC คณะเกษตรศาสตร์ มช. 

เข้าชมนิทรรศการ
ศนูย์ธรรมชาตวิทิยาดอยสเุทพเฉลมิพระเกยีรตฯิ คณะวทิยาศาสตร์ ให้การ

ต้อนรบันกัศกึษาจากโครงการ USAC กระบวนวชิา SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�านวน 25 คน ท่ีเข้าเย่ียมชม
นิทรรศการ เรื่อง Now, Then’n Hope และนิทรรศการคืนชีพให้ซากสัตว์ 
เพื่อเรียนรู้เรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และธรรมชาตวิทิยาของสตัว์ป่า เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2559 ณ ศนูย์ธรรมชาติ
วทิยาดอยสเุทพเฉลมิพระเกยีรตฯิ ส�าหรบัหน่วยงานหรอืโรงเรยีนต่างๆ ทีส่นใจ
เข้าชมนทิรรศการ สามารถตดิต่อสอบถามได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์ 053-941451 
ในวันและเวลาราชการ

การประชุมวิชาการเคมีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีค�านวณ ครั้งที่ 13
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเคมีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (Thailand-Japan 
Symposium in Chemistry) และการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีค�านวณ ครั้งที่ 13 
(The 13th Thai Summer School in Computational Chemistry) โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วนิติา บณุโยดม หวัหน้าศนูย์วจิยัวสัดศุาสตร์ กล่าวรายงาน
ความเป็นมาของการจัดงาน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องสัมมนา 
ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

การประชุมและการอบรมดังกล่าว จัดโดย ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ร่วมกับ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาจาก
สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ จ�านวน 80 คน ได้แลกเปล่ียนความรู้
และทักษะการวิจัยทางด้านเคมีและเคมีค�านวณ และรับฟังการบรรยายจาก
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

พิธีมอบสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษา

ชั้นปีที่ 1
สโมสรนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ จดัพธิมีอบสญัลกัษณ์คณะวทิยาศาสตร์

ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ�าปี 2559 เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้น้องใหม่ตระหนัก
ถงึความส�าคญัและคณุค่าของการเป็นนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ และมคีวาม
รักสามัคคี เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ 
หมวกทองหลาง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ (อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา) กล่าวให้โอวาท และมีคณาจารย์ บุคลากร และกรรมการ
สโมสรนักศึกษาฯ ร่วมมอบสัญลักษณ์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 
ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์



แนะน�พนักงานใหม่
อาจารย์รัฐพล อ�าพล
อาจารย์ประจ�าภาควิชาธรณีวิทยา 
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาธรณีวิทยา จากคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.นวินดา ฉัตรสกุลพรหม 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาคณิตศาสตร์
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
จาก University of Potsdam สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  

ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3 
ส�านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 และ CMU Open House ครั้งที่ 3  
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับการรับเข้าศึกษาใน
ระบบใหม่ และแนวทางการศกึษาต่อในมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่และมหาวทิยาลยัอืน่ๆ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกอนาคตทางการศึกษา ทั้งนี้
ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร และน�า
นักเรียนเข้าเย่ียมชมคณะฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
รวมจ�านวน 600 คน

การสัมมนาคณะกรรมการประจ�าส�านักงาน 

คณะวิทยาศาสตร์
ส�านกังานคณะวทิยาศาสตร์จดัการสมัมนาคณะกรรมการประจ�าส�านกังาน

คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อให้เลขานุการคณะ หัวหน้างาน และผู้ช่วยหัวหน้างาน 
ร่วมกนัพจิารณาทบทวนรายงานการประเมนิตนเองตามแนวทางเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษา เพื่อการด�าเนินการท่ีเป็นเลิศ (CMU-EdPEx) มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดท�าแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมของ
ส�านักงานคณะฯ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายพร พรมมหาราช  
เลขานกุารคณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานการสมัมนา เมือ่วนัที ่2 พฤศจกิายน 
2559 ณ โรงแรมจีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่



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

 ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าผมเขียนบทความนี้
เป็นครั้งที่สอง โดยบทความที่เขียนครั้งแรกยัง
ไม่ทันจะได้ตีพิมพ์ พี่ทีมบรรณาธิการ LINE 
มาบอกว่า เอาที่อ่านแล้วมีแรงบันดาลใจหน่อย 
ให้เขียนเล่าวีรกรรมสมัยเรียนด้วย ผมก็ยิ้มเพราะ
เขยีนคร้ังแรกเขยีนไปแบบโลกสวย ซึง่มนัไม่ใช่เรือ่ง

ส่วนใหญ่ของผม มนัเป็นแค่บางส่วนเท่านัน้ เผอิญว่าพีค่นนีเ้คยเชญิผมไปบรรยาย
ที่คณะหลายครั้ง เลยมีความคุ้นเคยกันดีก่อนท่ีจะยืดยาวขออนุญาตเข้าเรื่อง
เลยก็แล้วกันนะครับ

ผมสอบเข้า มช. จากการสอบโควตาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ
ตอนประกาศชื่อว่าสอบติดแน่นอนก็ต้องรู้สึกดีใจ แต่ต้องบอกว่าน้อยคนนัก 
เลือกคณะวิทย์เป็นอันดับหนึ่ง ผมเองก็เช่นกัน ดีใจปนเสียใจ บอกคุณแม่ว่าจะ
สละสทิธิแ์ละขอไปเอน็ทรานซ์ส่วนกลาง ค�าตอบของคณุแม่คอื “ไม่ได้” ให้เรยีน
ไปก่อนหนึ่งปีแล้วปีหน้าค่อยไปลองสอบใหม่ ในที่สุดผมก็ได้เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสมาอยู่หอพัก ชีวิตเหมือน 
นกน้อยบินออกจากรัง ได้ดูแลรับผิดชอบชีวิตตัวเองเป็นครั้งแรก ชีวิตท่ีอิสระ 
เข้าเรยีนบ้าง ไม่เข้าเรยีนบ้าง ยมืเลค็เชอร์เพือ่นมาอ่านบ้าง และท่ีนัง่หลกัประจ�า
ของผมกค็อืส่วนท้ายของห้อง เรยีกง่ายๆ ว่าเด็กหลังห้อง แล้วผลท่ีตามมาก็คือ

เกรดเทอมแรกได้ 2.0 เรียกว่ามีมาตรฐานสูง คือได้ C ทุกวิชา ทั้งที่อ่านหนังสือ
เยอะ (ตอนใกล้สอบ) แต่จริงๆ อ่านไม่จบซักวิชา ถึงวิชาไหนพอจะท�าได้แต่ก็ไม่
สามารถหนีค่าเฉลี่ยหรือ mean ของแต่ละวิชาได้เลย ผมจึงปรับตัวใหม่ตั้งใจ
เรียนมากข้ึนในเทอมที่สอง ลดการท�ากิจกรรมลง ลดการเที่ยวลง ท�าให้ผมได้
เกรด 3.0 ในเทอมที่สอง ท�าให้มีก�าลังใจขึ้นมาก ในสมัยนั้นปีหนึ่งทุกคนเรียน
รวมกนัหมด แล้วเลอืกเมเจอร์ตอนข้ึนปีทีส่อง ผมคดิไว้ก่อนแล้วว่าถ้าเอน็ทรานซ์
ไม่ตดิ อยากเลอืกเรยีนสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ แต่ในสมัยน้ันยงัไม่เป็น
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นแค่สาขาวิชาหนึ่งในภาควิชาคณิตศาสตร์ 
จงึท�าให้ตอนปีสองเลอืกภาควชิาคณติศาสตร์แล้วในเทอมท่ีสองแข่งกนัอกีทว่ีา
ใครจะได้เข้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีวิตตอนเรียนนั้นมีรสชาติ ออก
เทีย่วทกุครัง้เมือ่เงินเดือนออก ส่วนปลายเดือนกต้็องประหยัด บางทกีอ็ด มมีาม่า 
กับกล้วยน�้าหว้าเป็นเพื่อนยามปลายเดือน นึกแล้วก็ยังข�า

ความที่ผมได้เกรด A ครั้งแรกตอนปีหน่ึงเทอมสองท�าให้ผมเข้าใจว่าจะ
เรียนแบบไหนถึงจะได้ A แต่ด้วยความรู้สึกลึกๆ ที่ว่าเฮ้ยคนเกรด A มันก็เก่งแค่
ในต�ารา ท�าให้ผมเลอืกท�ากจิกรรมมากขึน้ เวลาเข้าห้องเรยีนกน้็อยลง ท�าให้ผล
การเรียนขึ้นๆ ลงๆ บางวิชาโดดเรียนจนอาจารย์ทักว่า “ฉันนึกว่าเธอ Drop 
วิชานี้ไปแล้ว” บางวิชาก็ได้ดี หมายถึงเกรด D ได้ F มาก็มี พูดอย่างไม่อายว่า
ผมได้มาหมดเกรดที่อาจารย์สามารถให้ได้... (อ่านต่อฉบับหน้า)

  

1. เห็นชอบ ให้เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ประจ�าปี 2559 
ไปจัดในปี 2560 (ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560) ทั้งนี้ ให้คงสีและกลุ่ม 
เช่นเดียวกับปี 2559

2. เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของ อาจารย์ ดร.แสนค�า 
นุเสน พนักงานสายวิชาการ สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 

3. เห็นชอบ การส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ เรือ่ง “เทคโนโลยกีารผลติสารให้กลิน่รส” 
ของ อาจารย์วรลักษณ์ อังศุวรางกูร สังกัดภาควิชาเคมี 

4. เห็นชอบ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเป็นองค์ประกอบในการสรรหา
คณบดีในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติม จ�านวน 4 ราย 

5. เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของ อาจารย์ ดร.เอกชัย 
ทวินันท์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ 

6. เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชาคณิตศาสตร์ จ�านวน 5 กระบวน
วิชา คือ 206161, 206171, 206254, 206355 และ 206428 

7. เห็นชอบ เป้าหมายการรับเข้านักศึกษาทุกระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560-2564 และแผนการรับปีการศึกษา 2565 

8. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะวทิยาศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์การประกาศเกยีรตคิณุ
ให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจ�าปี 2559 

9. เหน็ชอบ รายงานผลความก้าวหน้าในการตดิตามผลการด�าเนนิงาน ไตรมาสที่ 
4 ตามตัวชี้วัดส�าคัญของแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ 2559 และแผน
กลยุทธ์ระยะที่ 11 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10.  เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าในการติดตามผลการด�าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 2559 
 ส�าหรับประเด็น ความเสี่ยงด้านบุคลากร ตัวชี้วัด ข้อ 2 ร้อยละของ
บุคลากรสายวิชาการที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องขอต�าแหน่งทางวิชาการที่มีความ
พึงพอใจต่อกระบวนการสนับสนุนของภาควิชา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
ทีป่ระชมุขอให้คณะจดัท�าแบบประเมนิความพงึพอใจถงึบคุลากรกลุ่มเป้าหมาย
ทุกคน โดยให้ประเมินใน 3 ประเด็นคือ 1) พอใจ  2) ไม่พอใจ  3) ไม่มีความเห็น  
และให้ประเมินทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ

11.  เหน็ชอบ (ร่าง) แผนการบรหิารความเสีย่งท่ีมรีะดบัความเสีย่งสงู คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 2560 ตามเสนอ ทัง้นีม้บีางประเดน็ 
ซึง่ทีป่ระชมุได้เสนอให้ปรบัแก้ไข/เพิม่เตมิ โดยรองคณบดฝ่ีายแผนและพัฒนารบั
ไปด�าเนินการต่อไป

12.  คณะวิทยาศาสตร์มีก�าหนดจะงานปีใหม่ ประจ�าปี 2559 ในวันที่ 28 ธันวาคม 
2559 โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ การท�าบุญตักบาตร (ช่วงเช้า) การประชุม
บคุลากรประจ�าปี การจับฉลากของรางวัลในห้องประชมุ และรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน

13.  การจัดกิจกรรมและตกแต่งสถานท่ีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปี 
2560 ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ส่วนงานลดการจัดกิจกรรม
รื่นเริงในงานเลี้ยงรับขวัญบัณฑิต การตกแต่งสถานที่ให้ลดการใช้ดอกไม้
และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ท่ีมีสีสัน การติดป้ายไวนิลอาจใช้สีขาวหรือสีเทา 
โดยอาจพิมพ์ข้อความพระราชด�ารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในป้ายไวนิล

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

คุณรัชฏะ พรคงเจริญ รหัสนักศึกษา 2905096 
ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เส้นทางลูกช้าง..ก้าวย่างสู่อินเตอร์ ตอนที่ 1   “ความทรงจ�าในรั้วสีม่วง”


