
วันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562

คณะวทิยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 
2562” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร ์
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะน�าผู้บรหิารคณะฯ ภายในงาน
มีการบรรยายหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การจัดการเรยีนการสอน
ด้านวชิาการและด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การแนะน�าหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการเรยีน 
วนิัยนักศึกษา ทุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตลอดจนการรับน้องใหม่ 
การประชุมเชียร์ และกิจกรรมเสรมิหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเส้นทางอาชีพ โดย
ศิษย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ที่ประสบความส�าเร็จ รวมท้ังการตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ  
ของผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบรายละเอียดอย่างรอบด้าน เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 ณ ส�านักบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 254 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562

วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : sCi )

strategic Management = บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ Customer Focus = มุ่งเน้นทีน่ักศึกษา 
institutional Learning = เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้

www.science.cmu.ac.th
www.facebook.com/science.cmu
Line : ID@scicmu

ประชมุผูป้กครองนักศึกษาใหม่ ปีกำรศกึษำ 2562

คณะวทิยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าปี
การศึกษา 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร ์
เป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ 
แสนทน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ บรรยายเร ื่อง “การเรยีนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง” เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลการจัดการเรยีนการสอนและ
กิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดจนเสรมิสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา ผู้บรหิาร และเจ้าหน้าที่ 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2562 
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา
และแนะน�าผู้บรหิารคณะฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ
ให้นักศึกษาได้ทราบถึงวสัิยทัศน์ของคณะวทิยาศาสตร์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเส้นทางอาชีพในสาขาวชิาของตนเอง อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้เตรยีม
ความพร้อมด้านวชิาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยกิจกรรมภายในงานมีการเสวนา
เส้นทางอาชีพและการท�างานหลังส�าเร็จการศึกษา โดยหัวหน้าภาควชิาและหัวหน้าศูนย์ 
ตลอดจนการบรรยาย หัวข้อ สุข ส�าเร็จ กลเม็ดการเรยีนวทิยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. และ Smart Health and Safty โดย คุณศรทีัย 
สีทิพย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

นักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ได้รับรางวัล 
น�าเสนอผลงาน  

ในงำน ICCSE 2019  
ที่เวียดนำม

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์  
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562

นายวชร เบ็ญจพันธุ์ทว ีนักศึกษาระดับ
ปรญิญาโท สาขาวชิาเคมี ที่ได้รับรางวัล Best 
Poster Award จากผลงานวจัิยเร ื่อง “Ring-
Opening Polymerization Mechanism 
of ε–Caprolactone Initiated by Zinc 
Bidentate Phenoxy-Imine Ligand 
Initiator: A DFT Study” ในงานประชุม
วชิาการนานาชาติ The International 
Conference on Computational Science 
and Engineering (ICCSE) 2019 ระหว่าง
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2019 ณ Ho Chi 
Minh City, Vietnam

งานบรกิารการศึกษาฯ คณะวทิยาศาสตร์ จัดการประชุมอาจารย์
ที่ปรกึษาของนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีชั้นปีที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 
2562 เพื่อเตรยีมความพร้อมในการดูแลและให้ค�าปรกึษาแก่นักศึกษา 
อีกทั้งเพื่อให้อาจารย์ได้รับทราบถึงขั้นตอนการลงทะเบียน กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็น รวมทั้งเพื่อให้การจัดทีม
อาจารย์ปรกึษาช้ันปีท่ี 1 เหมาะสมกับแต่ละสาขาวชิา โดยมีผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวชิาการ อาจารย์ ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ เป็นประธานเปิดการ
ประชุมและร่วมบรรยายชี้แจง ซักซ้อมขั้นตอนต่าง ๆ  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์

 

4 ประชุมอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ัน

ปท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 

งานบริการการศึกษาฯ คณะวิทยาศาสตร จัดการ

ประชุมอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น

ปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2562 เพ่ือเตรียมความพรอมใน

การดูแลและให คําปรึกษาแกนักศึกษา อีกท้ังเ พ่ือให

อาจารยไดรับทราบถึงข้ันตอนการลงทะเบียน  กฎระเบียบ 

ขอบังคับ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของและจําเปน รวมท้ัง

เพ่ือใหการจัดทีมอาจารยปรึกษาชั้นปท่ี 1 เหมาะสมกับแต

ละสาขาวิชา โดยมีผูชวยคณบดีฝายวิชาการ อาจารย ดร.

ภควรรณ พวงสมบัติ เปนประธานเปดการประชุมและรวม

บรรยายชี้แจง ซักซอมข้ันตอนตางๆ เม่ือวันอังคารท่ี  30  

กรกฎาคม  2562  ณ หองสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ป 

คณะวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 3 
5 สัมมนาอาจารย เรื่อง ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล 

คณะวิทยาศาสตรจัดการสัมมนาอาจารย เรื่อง ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล โดยมี ศาสตราจารย ดร.ธรณินทร 

ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานเปดการสัมมนา และบรรยายชี้แจงรายละเอียด เพ่ือใหคณาจารยมีความเขาใจใน

ขอบังคับฯ ท่ีเก่ียวของ เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ณ หองสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร 

 

6 สัมมนาการอุดมศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry: Hi-Fi) 

อาจารย  ดร.มาโนช นาคสาทา ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร เปนประธานเปดการสัมมนา การ

อุดมศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry: Hi-Fi) ซ่ึงจัดโดย ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร รวมกับสํานักงาน

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

และโครงการหลังสูตร Hi-Fi ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ณ ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร  



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมอาจารย์ เรื่อง ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล

คณะวทิยาศาสตร์จัดการประชุมอาจารย์ 
เร ื่อง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคล 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ี
คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดการสัมมนา และบรรยายช้ีแจงรายละเอียด 
เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจในข้อบังคับฯ 
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี 
คณะวทิยาศาสตร์

สัมมนาการอุดมศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรม  
(Higher Education for Industry: Hi-Fi) 

อาจารย์ ดร.มาโนช นาคสาทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิัย
และวเิทศสัมพันธ์ คณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการ
สัมมนา การอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education 
for Industry: Hi-Fi) ซึ่งจัดโดย ภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร ์
ร่วมกับส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์
วจิัยและนวัตกรรม (สอวช.) ส�านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และโครงการหลังสูตร 
Hi-Fi ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 ณ ภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร ์



คุณสมร เทิดธรรมพิบูล ศิษย์เก่าภาควิชาสถิติ รหัส 22 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ให้เกียรติมาเป็นผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ในการกล่าวต้อนรับ
และแสดงความยินดีแก่ผู ้ปกครองนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 62 รวมทั้งยังมีศิษย์เก่า 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คุณชาลี ตั้งจีรวงษ์ ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี รหัส 15 ประธานกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ คุณบุญชัย พานิชการ ศิษย์เก่าภาควิชา
เคมี รหัส 27 กรรมการผู้จัดการบริษัท นีโอคอสเมด จ�ากัด และอาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์ รหัส 50 อาจารย์ประจ�าภาควิชา
คณิตศาสตร์ และโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล (Data Science Research Center) ร่วมเสวนา ในหัวข้อเส้นทางอาชีพและการท�างานหลังส�าเร็จ
การศึกษา พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ด้านเส้นทางอาชีพ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถาม เน่ืองในวันประชุมผู้ปครองนักศึกษาใหม่ รหัส 62 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมงานประชุมผู้ปกครอง 
นักศึกษาใหม่ รหัส 62 

ด้านบริหารงานวิชาการ
1.  เห็นชอบ ผลการเรียนระดับปริญญาตรี ประจ�าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 
2.  เห็นชอบ การจ้างอาจารย์พิเศษเพื่อสอนกระบวนวิชา ประจ�าภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2562 จ�านวน 3 ราย 
3.  เห็นชอบ การขออนุมัติแก้ไขล�าดับขั้นกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี จ�านวน 2 

กระบวนวิชา 

ด้านบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
1.  เห็นชอบ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

ณ ต่างประเทศ จ�านวน 2 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ สายปัญญา 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร ตามเกณฑ์ประกาศคณะฯ 

2.  เห็นชอบ บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ 
University of Liège ประเทศ Belgium โดยมีข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนจาก Joint 
PhD degree agreement เป็น Double Degree

ด้านบริหารงานบุคคล
1. เห็นชอบ เสนอช่ือผู ้แทนกรรมการบริหารประจ�าคณะฯ ร่วมเป็นกรรมการ

สรรหาหัวหน้าภาควิชาสถิติ จ�านวน 2 ท่าน ที่มิได้ปฏิบัติงานอยู่ในภาควิชา
สถิติ ได้แก่ หัวหน้าภาควิชาเคมี และหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ก�าหนดหลักการในการพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหา
หัวหน้าภาควิชาไว้เบื้องต้น ดังนี้
1) ลักษณะสาขาที่ใกล้เคียงกัน 2) การบริหารงานที่ใกล้เคียงกัน 3) ตามบริบท
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น ๆ 

2.  เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าของการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 และร่างต้นฉบับ 
จ�านวน 1 ชุด ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี เจริญสวรรค์ 

3.  เห็นชอบ เสนอชื่อผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�านวน 2 ราย โดยเสนอเป็นเรื่องปกปิด
ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.  เห็นชอบ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจ�าปีการศึกษา 2562 
จ�านวน 1 ราย โดยเสนอเป็นเรื่องลับ ไปยังประธานคณะกรรมการพิจารณา
ปริญญากิตติมศักดิ์ ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

5.  เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ�านวน 7 ราย 

ด้านบริหารองค์กร
เห็นชอบ การขอใช้พื้นที่บริเวณช้ัน 3 ห้อง 3-004 และ 3-005 อาคารปฏิบัติ

การกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ให้โครงการจัดต้ังศูนย์รับรองมาตรฐานเกษตรอาหาร
และเครื่องมือแพทย์ (โครงการ ศมร.มช. ประจ�าปี 2562) โดยให้จ่ายค่าเช่าพื้นที่ 
ที่คณะวิทยาศาสตร์

เรื่องอื่น ๆ
1.  ขอให้คณะท�าบันทึกเชิญชวนห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ลงทะเบียนเพื่อรับการ

ประเมินห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน มอก. 2677 
2.  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 

จะจัดอบรมความรู้เก่ียวกับความความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
ในห้องปฏิบัติการ ส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ระหว่างวันท่ี 7-8 สิงหาคม 2562 โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรของการเข้า
อบรมโดยมีระยะเวลา 2 ปี

3.  ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้บริหารพบผู้ปกครอง วันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 ช่วงบ่าย ณ ส�านักบริการวิชาการ และกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษา 
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ช่วงเช้า ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

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

คุณสมร เทิดธรรมพิบูล  
ศิษย์เก่าภาควิชาสถิติ รหัส 22


