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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ทางโครงสร้างทางเรขาคณิต 
ในมุมมองเชิงการจัดและพีชคณิตในประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมวชิาการทางโครงสร้างทางเรขาคณิตในมุมมอง
เชิงการจัดและพีชคณิตในประเทศไทย โดยความร่วมมือของประเทศ
เกาหลี ลักเซมเบิร์ก สิงคโปร์ ไทย และสหรัฐอเมรกิา (Combinatorial 
and algebraic aspects of geometric structures – Conference 
in Thailand, with the cooperation of Korea, Luxembourg, 
Singapore, Thailand and the United States) โดยได้รับ
เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่าย
วชิาการ คณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง  อาจารย์ประจ�าภาควชิา
คณิตศาสตร์ กรรมการจัดงาน กล่าวรายงานความเป็นมาของการ
จัดงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง SCB2211 ภาควชิา
คณิตศาสตร์

การประชุมวชิาการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสรมิให้เกิดความร่วมมือในการท�าวจัิย โดยเฉพาะทางด้าน
เรขาคณิตเชิงพีชคณิต ส�าหรับคณาจารย์ นักศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษา และนักวจิัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
รวมถึงเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
ท�าวจิัย ตลอดจนสร้างเครอืข่ายความร่วมมือทางวชิาการ ท้ังในด้าน
การเรยีนการสอนและการวจิัย ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศและนักวจิัยชาวต่างชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 
100 คน การประชุมจะจัดต่อเน่ืองจนถึงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 
ณ ภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร ์
ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์
คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา และ
ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมการจัดการเรยีนการสอน
หลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และก�าลังคนที่มีสมรรถนะ
เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมี
หลักสูตรของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้คณะวศิวกรรมศาสตร ์
และคณะวทิยาศาสตร์เข้าร่วมในหลักสูตรประเภทปรญิญา (Degree) 
และประเภทประกาศนียบัตร (Non Degree) รวมทั้งมีนักศึกษาอยู่
ในระหว่างการเรยีนรู้และปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเงื่อนไข
ที่ก�าหนด และมีผู้ส�าเร็จการศึกษาไปแล้วจ�านวน 1 รุ่น เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ บรษัิทลานนาโปรดักส์ จ�ากัด และ บรษัิท 
เอส เอ็ม ซี (ประเทศไทย) จ�ากัด สาขาล�าพูน 



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ท�าบุญถวายเทียนพรรษา  
ณ วัดปทุมสราราม อ�าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่

ผู้บรหิาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้เกษียณคณะวทิยาศาสตร ์
น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบรหิาร คณะวทิยาศาสตร ์
และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานชมรมผู้เกษียณฯ ร่วมท�าบุญ
ทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน�้าฝน ณ วัดปทุมสราราม ต�าบลเชิงดอย 
อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 เพ่ือความเป็นศิรมิงคล 
ตลอดจนเพื่อท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีผู้น�า
ชุมชน ชาวบ้าน และเยาวชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมนักศึกษา  
ก้าวสู่ CMU Smart Student 

พิธีเปิดการอบรมวิชาเทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 และ 2  
และคณิตศาสตร์  ตามแนวทางโปรแกรมเสริม พสวท.ฯ

คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร ์
พร้อมด้วยผู้บรหิารและหัวหน้างานในส�านักงานคณะวทิยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ
คณะผู้บรหิารจากมหาวทิยาลัยแม่โจ้ ซึ่งน�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชิ
นะข่าย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวทิยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
ด้านการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและการเรยีนการสอนของคณะวทิยาศาสตร ์
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสโมสรนักศึกษา
คณะวทิยาศาสตร์ เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามแนวทางยุทธศาสตร์
คณะ CMU Smart Student และกระบวนวชิาเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม ตลอดจนเตรยีม
ความพร้อมด้านกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม และแลกเปล่ียนเรยีนรู้กับชมรม ชั้นปี ภาควชิา 
ในสังกัดสโมสรนักศึกษา เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี 
คณะวทิยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร ์
กล่าวต้อนรับคณะครูในเขตภาคเหนือที่เข้าร่วมอบรมวชิาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐาน
ทางวทิยาศาสตร์ 1 และ 2 และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางโปรแกรมเสรมิ พสวท. 
ส�าหรับครูผู้สอนนักเรยีนห้องเรยีนพิเศษวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้รับ้กียรติจาก 
นางดวงสมร คล่องสารา สถาบันส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) 
เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องบรรยาย ภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร ์
ซึ่งการอบรมก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–21 กรกฎาคม 2562 ณ คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่



พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ (เอี่ยมเสน) รหัสปริญญาตรี 3805247 จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) ในปี 2542 
จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นได้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท�างานในต�าแหน่งพนักงานวิจัยและพัฒนา ที่บริษัท
เลนโซ่ ไวนิล (จ�ากัด) เป็นเวลา 2 ปี โดยท�าหน้าที่คิดสูตรส�าหรับท�าหนังเทียมจากพีวีซี และพียู ก่อนเป็นนักวิจัยในโครงการ
สมองไหลกลับท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับทุนการศึกษาจาก ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 

หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้ท�างานเป็นนักวิจัยที่ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นเวลา 5 เดือน ก่อนจะท�างานเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน 
ในระหว่างท�างานท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง Bronze Award จาก “โครงการแสดงผลงานและประกวดผลงานการประดิษฐ์ 

การวิจัยและนวัตกรรม” Korea International Woman’s Invention Exposition 2016 ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 ณ Korea International Exhibition 
Center (KINTEX) Hall 7 A ประเทศเกาหลีใต้ จากผลงานวิจัยเรื่อง Degradable Composite Planting Material นอกจากนี้ยังได้รับได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ให้เป็นอาจารย์ตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอน ประจ�าปีการศึกษา 2560

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

พิไลวรรณ พรประสิทธิ์  ศิษย์เก่ารหัส 3805247 ภาควิชาเคมี

ด้านบริหารงานวิชาการ

เห็นชอบ ผลการเรียนภาษาอังกฤษ (speexx) ของนักศึกษา รหัส 59 และ

ความก้าวหน้าของนักศึกษารหัส 60 และข้อเสนอของนักศึกษา รหัส 61 โดย

บังคับเรียนภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชั่นให้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม (201194) จ�านวน 1 หน่วยกิต 45 ช่ัวโมง (นักศึกษา

ต้องรู้ Career Path และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก) ให้นับการเรียนภาษา

อังกฤษ 15 ช่ัวโมง โดยมีเงื่อนไขให้อยู่ในระดับ B1 หรือมีพัฒนาการอย่างน้อย 

1 ระดับ

ด้านบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

1.  เห็นชอบ (ร่าง) Memorandum of Understanding Between Chiang Mai 

University and Plateforme BioPark d’Archamps ประเทศฝร่ังเศส 

2.  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท 

Feedback 180 จ�ากัด กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.  เห็นชอบ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือร่วมประชุมสัมมนาทาง

วิชาการ ของ อาจารย์ ดร.ณัฐพล พลอยมะกล�่า เข้าร่วมประชุม Workshop 

on PDE : Modelling and Analysis in Bioscience and Complex Media 

ณ ประเทศจีน ระหว่างวันท่ี 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 

ด้านบริหารองค์กร 

เห็นชอบ การก�าหนดกรอบระดับต�าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น (ส�าหรับ

ต�าแหน่งท่ีได้รับเงินประจ�าต�าแหน่ง) ส�าหรับระดับช�านาญการ ช�านาญการ

พิเศษ เช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ของสายสนับสนุนวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์ มีจ�านวนท้ังส้ิน 53 อัตรา

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 3 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


