
วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : sCi )
Scientific Management บริหารจัดการทางวิทยาศาสตร์
Customer and Valued-People Focus มุ่งเน้นพัฒนาคุณค่าให้บุคลากรและนักศึกษา
institutional Learning เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้E-magazine

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ศาสตราจารคลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่มี
การปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรยีนรู้แบบใหม่ พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน 
และแบ่งปันประสบการณ์จากอาจารย์ต้นแบบการจัดการเรยีนรู้แบบใหม่ กับ 10 
อาจารย์ผู้ได้รับรางวัลต้นแบบการสอนของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ Active Learning 
Flipped Classroom Innovation Learning Integrated Learning CMU 
MOOC ในโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การจัดการเรยีนการสอนที่สอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษ ท่ี 21 สําหรับอาจารย์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st

Century Learning Day 2020) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนําเสนอ แลกเปลี่ยน

เรยีนรู้ และเป็นการกระตุ้นอาจารย์ในการจัดการเรยีนการสอนรูปแบบใหม่ รวมทั้ง
เพื่อนําเสนอบรกิารและเคร ื่องมือดิจิตัลที่มีบรกิารผ่านศูนย์นวัตกรรมการสอนและ
การเรยีนรู้ โดย อ.ดร.ศุภณัฐ ชัยดี อาจารย์ประจําคณะวทิยาศาสตร์ ได้รับเกียรติ
ให้เข้ารับรางวัลในงานดังกล่าว อีกท้ังยังได้ร่วมบรรยายเคล็ดลับการจัดการเรยีน
การสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในรายวชิา “เรขาคณิตวเิคราะห์ทรงตัน” 
โดยมี ผศ. ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง หัวหน้าภาควชิาคณิตศาสตร์ ร่วมแสดง
ความยินดีด้วย ณ ห้องประชุมสํานักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่

September, 2020

อาจารยค์ณะวทิยาศาสตรไ์ดร้บัรางวัล
Best Practice Award ในงาน CMU 21st Century Learning Day 2020

พิธมีอบทนุการศกึษาคณะวทิยาศาสตร์
ประจาํปีการศกึษา 2563

 อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี อาจารย์ประจําภาควชิาคณิตศาสตร์ และรองหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วจิัยวทิยาการข้อมูล ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 
ได้รับรางวัล Best Practice Award ในงาน CMU 21st Century Learning Day 2020 เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสํานักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2563 รวมกว่า 251 ทุน เป็นเงินกว่า 3,255,800 บาท 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
กล่าวรายงานการจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี ผู้แทน
ผู้มีอุปการคุณกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก 
เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวขอบคุณ
ผู้มีอุปการคุณ ทั้งน้ี ได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
ผู้มีอุปการคุณที่ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนด้วย 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

สําหรับปีการศึกษา 2563 นี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการ
ศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนอาจารย์ของแต่ละภาควิชา 
ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ และทุนทํางานพิเศษ อีกทั้งยังมีทุนที่นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืนอีกจํานวนหน่ึง 
โดยในปีนี้มีผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 
181 คน และทุนทํางานพิเศษ จํานวน 70 คน เป็นจํานวนเงินจัดสรรท้ังหมด 
3,255,800 บาท 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอกราบขอบพระคุณ
ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ท้ังอดีตผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบริษัท
ห้างร้านต่าง ๆ ที่ร่วมบริจาคเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้



วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรมุงสูความเปนนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์จัดพีธีมอบประกาศนียบัตรและสัมมนารายงานผลการวจิัยในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
เพื่อสร้างกําลังคนสมรรถนะสูงสําหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine แบบ Non-degree เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 
2563 ณ Kantary Hills Hotel เชียงใหม่

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมมนาเพื่อรายงานผลการวจิัย ในโครงการผลิตบัณฑิต
พันธ์ุใหม่ เพื่อสร้างกําลังคนที่มีสมรรถนะสูง สําหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และ
การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรการวเิคราะห์ข้อมูล
อัจฉรยิะ (Intelligent data analysis) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ Kantary Hills Hotel เชียงใหม่ โดยได้
รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คําประกอบ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ พัฒนาคุณภาพองค์กร และยุทธศาสตร์ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชุร ีเตชะวุฒิ หัวหน้าภาควชิาวทิยการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงาน

ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจําปีการศึกษา 2562 Thailand 4.0 หรอืโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ได้กําหนดวสิัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และได้กําหนดให้มีการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพื่อสร้างคนไทยที่มี 
คุณภาพ คุณธรรม จรยิธรรม มีระเบียบวนิัย เคารพกฎหมาย พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ ปฏิรูปการเรยีนรู้แบบพลิก
โฉม (Transformation of Learning) รวมทั้งการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (Talents) สอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา ประกอบ
ด้วยหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 
(All for Education) อีกทั้งวสิัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้านนวัตกรรม ด้วย Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง และสามารถรับมือกับโอกาสและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21

แนะนําบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
 อ. ดร. ภัทรสุดา ฉายาภักดี ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาชีววิทยา 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Life Sciences and Bioengineering 
จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

คณะวทิยาศาสตรผ์ลติบณัฑติพันธุใ์หม่ 
สร้างกาํลงัคนสมรรถนะสงูสาํหรบัอตุสาหกรรม New Growth Engine แบบ Non-degree

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอีกด้านหนึ่งที่ต้องการการปฏิรูป นโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จึงต้องมีการพัฒนากําลัง
คนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Workforce) สร้างคน 
สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เพื่อให้บุคลากรในวชิาชีพด้าน
ดิจิทัลมีคุณภาพและปรมิาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาดแคลน 
หรอืมีความสําคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในระดับสากล 
ได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยจัดการเรยีนการสอนภายใต้โครงการ
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกําลังคนที่มีสมรรถนะสูง สําหรับภาค
อุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และ
การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree) 
กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สํานักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่
ดําเนินงานจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรการวเิคราะห์ข้อมูลอัจฉรยิะ 
(Intelligent data analysis) โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่จัดการเรยีน
การสอนแบบหน่วยการเรยีนรู้ (Module) ประกอบด้วยการศึกษากระบวน
วชิาบรรยาย 6 หน่วยกิต (90 ชั่วโมงทฤษฎี) และกระบวนวชิาเรยีนรู้ ณ 
สถานประกอบการ 270 ชั่วโมงปฏิบัติ รวมเป็น 360 ชั่วโมง โดยใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน 1 ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุร ีเตชะวุฒิ หัวหน้าภาควชิาวทิยการ

คอมพิวเตอร์ กล่าวว่า “ปัจจุบันมีจํานวนผู้เรยีนในหลักสูตรกังกล่าว รวม
ทั้งสิ้น 25 คน โดยมีผู้เรยีนที่ผ่านหลักสูตรการวเิคราะห์ข้อมูลอัจฉรยิะ 
(Intelligent data analysis) ซึ่งผ่านทั้งกระบวนวชิาบรรยาย และ
กระบวนวชิาเรยีนรู้ จํานวน 22 คน ผู้เรยีนที่ผ่านการเรยีนกระบวนวชิา 
การวเิคราะห์ข้อมูลและการเรยีนรู้ของเคร ื่อง (Data Analytics and 
Machine Learning) จํานวน 22 คน และผู้เรยีนที่ผ่านการเรยีนกระบวน
วชิา การจัดดําเนินการข้อมูล (Data Manipulation) จํานวน 23 คน 
โดยตลอดระยะเวลาของการเรยีนในหลักสูตร ผู้เรยีนทุกคนมีความสนใจ
ใฝ่เรยีนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทําวจิัย และมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมเป็นอย่างดี ทําให้ภาควชิาฯ เชื่อมั่นว่า ผู้เรยีนจะสามารถนําองค์
ความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ”

สําหรับผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียด
หลักสูตรและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ www.cs.science.cmu.ac.th 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-3412-16



คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในตัวชี้วัดที่ S3-
KPI19 ตัด Q2 ออก และเปลี่ยนค่าเป้าหมาย ปี 2563 และปี 2564 เป็น 150

2. เห็นชอบ การขอเสนอปรับปรุงกระบวนวชิา ระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาชีววทิยา 
จํานวน 2 กระบวนวชิา ได้แก่ กระบวนวชิา 202421 และกระบวนวชิา 202434 
ตามเสนอ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ/แก้ไข/เพิ่มเติม 

3. เห็นชอบ การขอเสนอเปิดกระบวนวชิา จํานวน 4 กระบวนวชิา และเสนอปรับปรุง
กระบวนวชิา จํานวน 19 กระบวนวชิา ระดับปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(ES) 

4. เห็นชอบ การขอเสนอเปิดกระบวนวชิา จํานวน 10 กระบวนวชิา และเสนอปรับปรุง
กระบวนวชิา จํานวน 15 กระบวนวชิา ระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาชีวเคมีและชีวเคมี

มติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจําคณะวทิยาศาสตร์ 

คร้ังที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563
นวัตกรรม โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ/แก้ไข/เพิ่มเติม คือ ให้ตรวจสอบกระบวนวชิา
บางกระบวนวชิา คําอธิบายกระบวนวชิาไม่ตรงเนื้อหา และ CLOs หมวด 3 ไม่ตรง 
หมวด 2

5. เห็นชอบ การขอเสนอเปิดกระบวนวชิา จํานวน 2 กระบวนวชิา ระดับปรญิญาตร ีสาขา
วชิาสถิติ ได้แก่ กระบวนวชิา 208445 และกระบวนวชิา 208453 โดยที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข/เพิ่มเติม คือ ให้ตรวจสอบเนื้อหาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ให้สอดคล้องกัน 

6. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สวทช. และมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
7. เห็นชอบ ข้อตกลงเป็นผู้ร่วมโครงการวจิัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวชิา วรรณวเิชียร 

ภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ กับ Dr.Bertrand Bonfound, สังกัด Space science, 
Tech-nologies & Astrophysics Research (STAR) Institue, Universite 
de Liege ประเทศเบลเยี่ยม

8. เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัย จํานวน 
1 ราย ได้แก่ อาจารย์ ดร.ขวัญชนก ไชยชนะ สังกัดภาควชิาคณิตศาสตร ์

9. เห็นชอบ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจําปี 

1. เห็นชอบ การขอเสนอเปิดกระบวนวชิา จํานวน 5 กระบวนวชิา และเสนอปรับปรุง
กระบวนวชิา จํานวน 23 กระบวนวชิา ระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาสถิติ โดยที่ประชุม
มีข้อเสนอแนะให้ส่งกระบวนวชิาเสนอเปิดใหม่ให้ภาควชิาคณิตศาสตร์ เพื่อตรวจสอบ
ความซ้ําซ้อนของกระบวนวชิา

2. เห็นชอบ การขอเสนอปรับปรุงกระบวนวชิา จํานวน 5 กระบวนวชิา ระดับปรญิญาตร ี
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

3. เห็นชอบ ผลการสอบไล่ ระดับปรญิญาตร ีประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2562 (กรณี
เลื่อนสอบ) 

4. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนโครงการวจิัยจาก
คณะวทิยาศาสตร์ ปี 2564 

5. เห็นชอบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปรญิญากิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2563 
จํานวน 1 ท่าน โดยเสนอเป็นเร ื่องลับ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจําคณะวทิยาศาสตร์ 

คร้ังที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
6. เห็นชอบ การรายงานการเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ จํานวน 1 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ชนกพร ไชยวงศ์ สังกัดภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร ์
7. เห็นชอบ ขออนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฎา อารยะสกุล สังกัดภาควชิาชีววทิยา 

ลาไปศึกษาระดับปรญิญาเอก สาขาวชิาพันธุศาสตร์โมเลกุล ณ Obihiro University 
of Agriculture and Veterinary Medicine มีกําหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าหากไม่สามารถเรยีน
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4 ปี จะขยายเวลาศึกษาต่อได้อีกไม่เกิน 
2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 6 เดือน เนื่องจากจะครอบคลุมเวลาการทํางานเพื่อชดใช้ทุน

8. เห็นชอบ ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าของคณะวทิยาศาสตร์ เดือนมิถุนายน 2563 
9. เห็นชอบ รายงานผลตัวชี้วัดตามคํารับรองของคณะวทิยาศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 

ปีงบประมาณ 2563 
10. เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะแก้ไข้/เพิ่มเติม
11. เห็นชอบ การใช้งบประมาณเงินรายได้และเงินแผ่นดิน คณะวทิยาศาสตร์ แยกตาม

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3) 

คณะวทิยาศาสตร์จัดงานวันตลาดนัดความรู้ “CoP Day of SCI CMU” เม่ือวันที่ 2 
กันยายน 2563 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด
งานและบรรยาย หัวข้อ “บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนแผน
กลยุทธ์ คณะวทิยาศาสตร์” และนายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวทิยาศาสตร ์
กล่าวรายงานความเป็นมาและความสําคัญการจัดโครงการ ซ่ึงจัดขึ้นเพื่อเป็นเวที
ในการแสดงผลงานจากการพัฒนางานประจําสู่นวัตกรรม และเพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้ประสบการณ์ ความสําเร็จ และความภาคภูมิใจของหน่วยงาน อันจะนําไปสู่การ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีการประกวดการนําเสนอผลงาน
ทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ภายใน
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ นําผลงานมาร่วมนําเสนอและจัดแสดงด้วย

ภาควชิาเคมีอุตสาหกรรมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Systematic Problem 
Solving and Project Management สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นําโดยทีม
วทิยากรจาก บรษัิท ลินเด้ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ
บรหิารจัดการตนเองและการบรหิารโครงการแก่นักศึกษา ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษา
ได้เตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในการสมัครงาน 
หรอืศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 4406 ภาควชิา
เคมีอุตสาหกรรม

ศูนย์วจิัยและบรกิารจุลทรรศน์ศาสตร์อิเล็กตรอน งานบรหิารงานวจิัย บรกิาร
วชิาการและวเิทศสัมพันธ์ คณะวทิยาศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวทิยาศาสตร์
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนสู่ห้องเรยีนวทิยาศาสตร์ และความปลอดภัยในห้อง
ปฏิบัติการ สําหรับนักเรยีนโรงเรยีนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน โดยได้รับเกียรติ
จาก อาจารย์ ดร.มาโนช นาคสาทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิัยและวเิทศสัมพันธ์ 
คณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้นักเรยีนได้เรยีนรู้เทคนิคการ
วเิคราะห์และการใช้เคร ื่องมือวทิยาศาสตร์ขั้นสูง เพื่อนําไปต่อยอดในการใช้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนสําหรับทํางานวจิัยหรอืโครงงานต่าง ๆ ในอนาคต เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2563 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตรจ์ดักจิกรรมวนัตลาดนดัความรู ้ครัง้ที ่2 

 ภาควชิาเคมอุีตสาหกรรมจดัอบรม Systematic Problem Solving and Project Management สาํหรบันักศึกษา

โครงการเผยแพรค่วามรูท้างวทิยาศาสตรด์ว้ยกลอ้งจลุทรรศนอ์เิลก็ตรอนสู่หอ้งเรยีนวทิยาศาสตรฯ์



วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรมุงสูความเปนนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นายรณฤทธิ์ ศิรชิุ่ม รหัสนักศึกษา 4605456 สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ มช.
ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการกลุ่มงานวางระบบคอมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน)

กราบเรยีนคณาจารย์และผู้อ่านที่สนใจ ขอใช้พื้นที่นี้แบ่งปันเร ื่องราวเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การเรยีนและการทํางาน

การศึกษาในมหาวทิยาลัยเชียงใหม่เป็นความทรงจําที่ดีไม่รู้ลืมเลือน 
เป็นเร ื่องจรงิไม่เกินเลย เพราะตอนเปิดเทอมใหม่ ๆ  ปีแรก ผมได้ท่านอาจารย์ที่ปรกึษา
ที่ภาคธรณีวทิยา นามว่า อ.บุณฑรกิา ได้รับความช่วยเหลือแนะนําแม้ไม่บ่อยมากนัก 
แต่ก็เป็นเร ื่องสําคัญขาดไม่ได้ทําให้ความทรงจําที่มีต่ออาจารย์นั้นไม่อาจลืมเลือน 
กระผมสําเร็จการศึกษามาได้โดยปัจจัยสําคัญประการหนึ่งคือ การได้รับทุนการศึกษา
สําหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในคณะวทิยาศาสตร์และภาควชิาฯ ดังนั้นอยากจะขอ
ขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
จนสิ่งต่าง ๆ  สําเร็จลุล่วง ช่วงชีวติในการเรยีนนั้นในปีแรก ได้ร่วมกิจกรรมทุก ๆ  อย่าง
ที่ทางคณะจัดข้ึน แต่ในปีที่สองต้องจัดสรรเวลาเลือกเพียงบางกิจกรรมที่เห็นประโยชน์
เท่านั้น เพราะผลการเรยีนส่วนตัวไม่ค่อยดีเกรดเฉลี่ยลงไปเหลือ 1 กว่า อาจไม่ใช่
ทุกคนที่ประสบความสําเร็จในการจัดการสิ่งต่าง ๆ จึงต้องพิจารณาเลือกดําเนินชีวติ
โดยคํานึงเป้าหมายเป็นสําคัญ 

ผมจําได้แม่นยําเพราะตอนสิ้นสุดปีแรกของการศึกษา ขณะนั้นเข้าสังกัด
ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์แล้ว โชคดีได้พบอาจารย์ท่ีปรกึษาที่ดีถูกอัธยาศัย 
(อ.วัชร ีจําปามูล) แม้ชีวติจะดูเหมือนล้มเหลวทางการเรยีนในช่วงแรก แต่ไม่มีคําตําหนิ
จากอาจารย์เลยสักคํามีแต่กําลังใจ ผมจึงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองจนสําเร็จการศึกษา 
โดยมีผลการเรยีนปานกลาง ค่อนข้างดีในด้านวชิาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล 
อาจารย์เป็นผู้แนะนําการเรยีนและการใช้ชีวติ และที่สําคัญมากคือได้แนะนําสถานที่
ฝึกงานตามรุ่นพี่ที่ไปได้ดีอยู่ก่อน จากเด็กบ้านนอกจึงเข้ามาดูหนทางทํามาหากิน
ในเมืองหลวง 

หลังสําเรจ็การศึกษาในปี 2007 ได้มางานทําที่ธนาคารไทยพาณิชย์สํานักงานใหญ่ 
รัชโยธิน อาจเนื่องจากเคยมีโครงการสัญจรพบปะนักศึกษาของทางองค์กรในช่วงก่อน
เรยีนจบ และมีรุ่นพี่ที่เข้าไปทํางานได้สร้างวรีกรรมเชิดชูสถาบัน ทําให้เขาเปิดรับ
นักศึกษาจาก มช. ด้วยความยินดี ภายหลังผมได้พบว่าจุดแข็งที่สําคัญที่ทําให้นักศึกษา
ของสถาบันแห่งน้ีเป็นที่ประทับใจของผู้คน คือสถาบันหล่อหลอมให้นักศึกษาเติบโต
เป็นคนจิตใจดี เป็นมิตร และหนักเอาเบาสู้ จะขอกล่าวถึงงานที่ทําในธนาคารนั้น เป็น
เทคโนโลยีค่อนข้างใหม่ในยุคนั้น คือการทําคลังข้อมูล (Data warehouse) โดยใช้
ระบบจัดการฐานข้อมูล Teradata สมัยนั้นหลักสูตรของภาควชิาฯ ยังไม่มีวชิา Data 
warehouse แต่กระผมได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลต่อยอดทํามาหากินได้ 
เพราะคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้วางแนวทางความคิดแก่นักศึกษาไว้เป็นอย่างดี

ในช่วงแรกของชีวติการทํางาน ผมได้เปลี่ยนงานเพื่อหาประสบการณ์แปลก
ใหม่ในองค์กรรูปแบบต่าง ๆ การลาออกจากงานแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานธนาคาร
ซึ่งมีความมั่นคงสูงนั้นเป็นเร ื่องที่ตัดสินใจได้ยากยิ่ง มีคํากล่าวเชิงคติที่ฝังอยู่ในจิต
ของผมประการหนึ่งคือ อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา (บัณฑิตย่อมฝึกตน) ทําให้ผมมี
ความกระตือรอืร้นท่ีจะแสวงหาโอกาสและประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง 
ผมจึงได้งานใหม่เป็นสมาชิกของทีมย้ายข้อมูลจากสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าไปไว้ใน
ระบบฐานข้อมูลกลางของบรษัิทรถยนต์โตโยต้า ได้พบเห็นการทํางานอย่างเป็นระบบ
ระเบียบขององค์กรญี่ปุ่น มีการป้องกันปัญหา วางแผนและแก้ไขพัฒนาสิ่งต่าง ๆ 
ตลอดเวลา ซึ่งน่าเอาเป็นแบบอย่างในการทํางานอย่างยิ่ง

หลังจากนั้น ผมได้งานทําในบรษัิทในฝันของสายงานทางคอมพิวเตอร์
ในประเทศไทยคือ บรษัิทรอยเตอร์ซอฟต์แวร์ ซึ่งมีชื่อเสียงในทางให้บรกิารข่าว และ 
intelligence information เช่น ข่าวเก่าเกี่ยวกับเศรษกิจ ข้อมูลราคาปัจจุบันของ
หุ้น นํ้ามัน ทองคํา ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และคําพิพากษาเก่าสําหรับระบบกฎหมาย
ในต่างประเทศ โดยทํางานในส่วนงานตรวจสอบประกันคุณภาพในเมืองไทย โปรแกรม
ของเขาขายให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ  บรษัิทหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย 
บรษัิทนี้เป็นองค์กรข้ามชาติ มีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ในประเทศฝรั่งเศสร่วมกับพนักงาน
ชาวไทย การสื่อสารและการทํางานเป็นนานาชาติมาก ผมพบว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่ง
สําคัญมาก ถึงแม้จะเรยีนในมหาวทิยาลัยมาได้แต่เกรด A กับ B ก็ยังไม่พอ จะต้อง
ศึกษาเพิ่มเติมอีก และเช่นเคยสําหรับบุคคลที่ถูกฝังปรัชญาบัณฑิตย่อมฝึกตนใน DNA 
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บางครั้งชีวติคนเราก็มีชะตากรรมที่ไม่อาจต้านทานมาเกี่ยวข้อง หลังจากทํางานได้
ประมาณ 1 ปี เมื่อบรษัิทปรับโครงสร้าง ก็ส่งผลให้มีการลดจํานวนคนในบาง
หน่วยงานที่ผู้บรหิารประเมินว่าอาจไม่สําคัญต่อธุรกิจ ทางบรษัิทให้เงินชดเชย
การเลิกจ้างได้เงินมาประมาณ 10 เท่าของเงินเดือน สําหรับดํารงชีพระหว่างหางาน 
เขาให้กลับบ้านไปอยู่เฉย ๆ 1 เดือน โดยให้เงินเดือนสุดท้ายตามปกติ ก่อนที่จะ
สิ้นสุดสภาพพนักงาน โบราณว่า คนเราชั่วเจ็ดทีก็จะดีเจ็ดหน ประมาณ 2 สัปดาห์
ผมก็ได้งานใหม่ พอสิ้นเดือนพ้นพันธะแล้วผมก็เร ิ่มงานใหม่ทันที ยังจําได้ว่าเป็นวันที่ 
1/11/2011 บรษัิทแห่งใหม่ใจดีมาก ให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ขออนุญาต
กล่าวถึงตัวเลขเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นว่า บางครั้งเร ื่องที่ดูเหมือนจะร้าย 
ก็อาจมีบางอย่างที่ดีตามมาก็เป็นได้เหมือนกัน คนเราไม่ควรกังวลกับเร ื่องอะไรมาก
เกินไป 

ข้อดีของงานในสายวชิาทางคอมพิวเตอร์คือ สามารถเข้าไปทํางานได้ใน
ธุรกิจหลากหลายประเภท เพราะในโลกสมัยนี้ต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์กันหมด 
ผมเล็งเห็นความจรงิข้อนี้ตั้งแต่ตอนเลือกคณะและสาขาวชิาที่จะเรยีน อนึ่ง ต่อจาก
เนื้อหาข้างต้น บรษัิทแห่งใหม่ที่ผมได้ร่วมงานชื่อว่า บ. Amadeus บรษัิทนี้ไม่เคย
รู้จักมาก่อนเลย เพราะเขาทําโปรแกรมขายตั๋วเคร ื่องบิน มีลูกค้าเป็นบรษัิทรับจองตั๋ว 
ไม่ได้ทําขายให้กับประชาชนทั่วไป คนที่รู้จักบรษัิทนี้ส่วนใหญ่มักได้ยินชื่อจากการ
เดินทางโดยเคร ื่องบิน บรษัิทแห่งนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในธุรกิจประเภท
เดียวกัน ช่วงที่ผมไปร่วมงาน สํานักงานในประเทศไทยมีพนักงานหกร้อยกว่าคน 
ประกอบด้วยคน 24 สัญชาติ เอกสารและการติดต่อทุกชนิดเป็นภาษาอังกฤษหมด 
ยกเว้นการพูดกับคนไทยด้วยกัน บรษัิทนี้เปิดโลกทัศน์ผมเป็นอย่างมาก เพราะ
แต่ไหนแต่ไรคือคิดว่า การท่องเที่ยวต่างประเทศน้ันเป็นความฟุ่มเฟือยอย่างหนึ่ง 
แต่ที่จรงิแล้วธุรกิจการท่องเที่ยวให้ประโยชน์สําคัญโดยเฉพาะการมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ  
และการพักผ่อนด้วยการชมสถานที่สวยงามแปลกตา และวัฒนธรรมต่าง ๆ  ทั่วโลก 

มีความจรงิอย่างหนึ่งสําคัญคือ อาชีพบางอย่างที่ดูเหมือนจะไม่มั่นคงอย่าง
เช่น พนักงานต้อนรับบนเคร ื่องบินนั้น เป็นอาชีพที่ทํางานเงินรายได้สูงเป็นอย่างมาก 
เม่ือเพื่อนร่วมงานในบรษัิทเดินทางกลับบ้าน เขามีของฝากติดไม้ติดมือจากบ้านเกิด
เมืองนอนเขาหรอืของขึ้นชื่อระหว่างทาง บางอย่างยังไม่มีขายในประเทศไทย และ
เพื่อนพนักงานชาวต่างชาติมักมีเร ื่องเล่าเก่ียวกับโลกต่าง ๆ ที่อยู่เหนือการรับรู้ใน
ชีวติประจําวัน ทําให้ผมตัดสินใจเดินทางออกไปดูโลกโดยการเดินทางออกนอก
ประเทศไทยครั้งแรก โดยเดินทางไปญี่ปุ่น ซึ่งประสบการณ์ชีวติลักษณะนี้ มีความ
สําคัญเป็นอย่างมาก บางคนอาจจะได้พบเห็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวติเลยก็เป็นได้ ที่เลือกไป
ประเทศน้ีเพราะด้วยเหตุผลอีกอย่างคือ เคยเรยีนภาษาญี่ปุ่นเป็นวชิาเลือกในสมัย
เรยีนเทอมนึง สอบวัดระดับภาษาได้ JLPT 4 เป็นคุณสมบัติข้อเล็ก ๆ ที่ติดตัวมา 
การเดินทางครั้งนั้นเปิดมุมมองใหม่ ๆ และวธิีการคิดหลายอย่าง หลังจากนั้นผมจึง
พยายามหาโอกาสเดินทางไปเรยีนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

สําหรับชีวติการงานปัจจุบัน หลังจากผมได้สมัครงานใหม่ท่ีธนาคาร
แห่งโตเกียว สาขากรุงเทพฯ และผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้ว เป็นช่วงเวลาเดียว
กับที่ทางบรษัิทได้ควบรวมกิจการกับธนาคารกรุงศรอียุธยา ปิดกิจการสาขากรุงเทพฯ 
กลายเป็นธนาคารกรุงศรฯี ดังที่เห็นบรรยากาศในปัจจุบัน ตอนนี้ทํางานในตําแหน่ง
ผู้จัดการ ทําอยู่ในหน่วยงานวางระบบซึ่งเป็นส่วนงานของแบงค์ออฟโตเกียวเดิม 
เพิ่งย้ายมาอยู่ในตึกธนาคารกรุงศรเีมื่อปีที่ผ่านมา การเดินทางในเส้นทางชีวติ
ก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว มองย้อนกลับไปทีไรก็รู้สึกเหมือนไม่ไกลจากสถาบันการศึกษา 
ความรู้สึกผูกพันยังตราตรงึอยู่เหมือนเดิม เมื่อไรได้รับทราบข่าวคราวจากมิตรสหาย 
หรอืคณาจารย์ก็จะมีความยินดีบังเกิดเสมอ ในอนาคตผมมีความหวังที่จะได้กลับไป
ทําหน้าที่มอบทุนการศึกษาแบ่งปันโอกาสเพื่อต่ออนาคตให้กับเด็กที่ยากไร้ อาจจะ
ใช้เวลาเตรยีมการอีกสักหน่อยนะครับ

ขอบกราบขอบพระคุณคณาจารย์และรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมถึงเพื่อน ๆ  ทุกท่าน
ที่ช่วยส่งเสรมิให้ชีวติของผมดําเนินมาจนถึงวันนี้ หวังว่าทุกท่านจะประสบความสําเร็จ
ก้าวหน้าสมความหวังทุกประการครับ

“¨Ø´á¢ç§·ÕèÊíÒ¤ÑÞ·Õè·íÒãËé¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹áËè§¹Õé

à»ç¹·Õè»ÃÐ·Ñºã¨¢Í§¼Ùé¤¹ ¤×ÍÊ¶ÒºÑ¹ËÅèÍËÅÍÁ

ãËé¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒàµÔºâµà»ç¹¤¹¨Ôµã¨´Õ à»ç¹ÁÔµÃ áÅÐË¹Ñ¡àÍÒàºÒÊÙé”

 


