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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
ได้รบ
ั พระราชทานเกียรติบต
ั ร
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ สาขาวิชาเคมี
ศุาสตราจารย์์ ดร.เกตุ กรุ ด พั น ธิ์ อาจารย์์ อ าวิุ โ ส ประจำ า ภาควิิชั าเคมี
คณัะวิิท ย์าศุาสตร์ ได้ รั บ พระราชัทานเกี ย์ รติ บั ต ร ศุาสตราจารย์์ เ กี ย์ รติ คุ ณั
สาข้าวิชัิ าเคมี จากสมเด็จพระกนิษฐาธิิราชัเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชัสุดาฯ
สย์ามบรมราชักุมาร ี ในพิธิีพระราชัทานปรญ
ิ ญาบัตร ครั�งที� 54 ข้องมหาวิทิ ย์าลืัย์เชัีย์งใหม่
�
ในวิันที 27 มกราคม 2563 ณั หอประชัุมมหาวิิทย์าลืัย์เชัีย์งใหม่

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ได้รบ
ั โล่
ประกาศเกียรติคณ
ุ นักศึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2562
ศุิษย์์เก่าคณัะวิทิ ย์าศุาสตร์ 2 ท่าน ได้แก่ คุณัสมศุักดิ� ตัณัฑชัน นักศุึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิ ท
ิ ย์าลืั ย์ เชัี ย์ งใหม่ สาข้าบร ห
ิ ารธิุ ร กิ จ ตำ า แหน่ ง ปั จ จุ บั น ประธิานเจ้ า หน้ า ที�
บรหิ ารกลืุ่มบรษ
ิ ั ท ชัาย์น์นิ�งโกลืด์ แลืะคุณัสมหมาย์ เตชัวิาลื นักศุึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทิ ย์าลืัย์เชัีย์งใหม่ สาข้าบรหิ ารราชัการ ตำาแหน่งปัจจุบัน อธิิบดีกรมทรัพย์ากรธิรณัี
ได้เข้้ารับโลื่ประกาศุเกีย์รติคุณั นักศุึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทิ ย์าลืัย์เชัีย์งใหม่ ในวิันซึ่้อมใหญ่
พิธิีพระราชัทานปรญ
ิ ญาบัตร ครั�งที� 54 ข้องมหาวิิทย์าลืัย์เชัีย์งใหม่ ในวิันที� 26
มกราคม 2563 ณั หอประชัุมมหาวิทิ ย์าลืัย์เชัีย์งใหม่

ผูบ
้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รบ
ั การเชิดชูเกียรติ
ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิันที� 24 มกราคม 2563 ผู้้้บรหิ าร คณัาจารย์์ แลืะบุคลืากรคณัะวิทิ ย์าศุาสตร์เข้้ารับการเชัิดชั้เกีย์รติ เนื�องในงาน
วิันคลื้าย์วิันสถึาปนามหาวิทิ ย์าลืัย์เชัีย์งใหม่ ประจำาปี 2563 โดย์มีศุาสตราจารย์์เกีย์รติคุณั นาย์แพทย์์อาวิุธิ ศุรศุี ุกร ี
อุปนาย์กสภามหาวิทิ ย์าลืัย์เชัีย์งใหม่ เป็นประธิานในพิธิี แลืะศุาสตราจารย์์ ดร.ธิรณัินทร์ ไชัย์เรอื งศุร ี คณับดีคณัะวิิทย์าศุาสตร์
พร้อมด้วิย์ผู้้้บรหิ าร คณัาจารย์์ แลืะบุคลืากร ร่วิมแสดงควิามย์ินดี ณั ศุาลืาธิรรม มหาวิทิ ย์าลืัย์เชัีย์งใหม่
โดย์อาจารย์์คณัะวิิทย์าศุาสตร์ท�ีเข้้ารับรางวิัลืมหาวิิทย์าลืัย์เชัีย์งใหม่ ชั้างทองคำา ประจำาปี พ.ศุ. 2562 ประกอบด้วิย์
รองศุาสตราจารย์์ ดร.อนุชัา วิัชัระภาสร อาจารย์์ประจำาภาควิิชัาฟิิสิกส์แลืะวิัสดุศุาสตร์ ได้รับรางวิัลืมหาวิิทย์าลืัย์เชัีย์งใหม่
ชั้างทองคำา ประจำาปี พ.ศุ. 2562 ประเภท นักวิิจัย์ดีเด่น สาข้าวิิทย์าศุาสตร์แลืะเทคโนโลืย์ี แลืะผู้้้ชั่วิย์ศุาสตราจารย์์
ดร.ก้ อ งเกี ย์ รติ ไตรสุ วิ รรณั อาจารย์์ ป ระจำ า ภาควิิชั าเคมี ได้ รับ รางวิั ลื มหาวิ ท
ิ ย์าลืั ย์ เชัี ย์ งใหม่ ชั้ า งทองคำ า ประจำ า ปี
พ.ศุ. 2562 ประเภท นักวิจิ ัย์รุ ่นใหม่ดีเด่น สาข้าวิทิ ย์าศุาสตร์แลืะเทคโนโลืย์ี
นอกจากนี� ย์ั ง มี อ ดี ต ผู้้้ บ ร ห
ิ ารคณัะวิ ท
ิ ย์าศุาสตร์ที� เ ข้้ า รับ กิ ต ติ บั ต รในโอกาสที� ดำ า รงตำ า แหน่ ง ครบวิาระ ได้ แ ก่
ผู้้้ชั่วิย์ศุาสตราจารย์์ ดร.เสมอแข้ สมหอม อดีตหัวิหน้าภาควิิชัาวิิทย์าการคอมพิวิเตอร์ อีกทั�งย์ังมีอาจารย์์ท�ีปรกึ ษา
วิทิ ย์านิพนธิ์ พร้อมด้วิย์นักศุึกษาที�ได้รับรางวิัลืวิทิ ย์านิพนธิ์เข้้าร่วิมรับรางวิัลืด้วิย์
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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

The 1st International Symposium on Applied Plasma Science and Engineering
for Agro and Bio-industry
ศููนย์์วิจัิ ัยวััสดุุศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ ร่่วมกัับศููนย์์ Thai-Korean Research Collaboration Center
(TKRCC) และอุุทยานวิิทยาศาสตร์์ภาคเหนืือ (จัังหวััดเชีียงใหม่่) จััดการประชุุมวิชิ าการ The 1st International
Symposium on Applied Plasma Science and Engineering for Agro and Bio-industry :
CMU-SKKU Joint Workshop on Nano and Bio Materials and Devices ระหว่่างวัันที่่� 31
มกราคม-1 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ณ อาคารอุุทยานวิทิ ยาศาสตร์์ภาคเหนืือ (จัังหวััดเชีียงใหม่่) โดยพิิธีีเปิิ ดการ
ประชุุ ม ได้้ จัั ด ขึ้้� น อย่่ า งเป็็ น ทางการ เมื่่� อ วัั น ที่่� 31 มกราคม 2563 โดยมีี รศ.ดร.ธีี ร วรรณ บุุ ญ ญวรรณ
ภาควิิชาฟิิ สิิกส์์และวััสดุุศาสตร์์ คณะวิทิ ยาศาสตร์์ และ ผศ.ดร.เกษมศัักดิ์์� อุุทััยชนะ รองผู้้�อำำ�นวยการอุุทยาน
วิทิ ยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิทิ ยาลััยเชีียงใหม่่ (STeP) กล่่าวรายงานและเปิิ ดการประชุุม
“การสััมมนาทางวิชิ าการระหว่่างประเทศไทยและสาธารณรััฐเกาหลีี งานวิจัิ ัยวััสดุุนาโน และวััสดุุชีีวภาพ
(CMU-SKKU Joint Workshop on Nano and Bio Materials and Devices)” เป็็ นโครงการสััมมนา
ที่่�จััดขึ้้�นร่่วมกัับศููนย์์ Thai-Korean Research Collaboration Center (TKRCC) ภายใต้้กิิจกรรม The 1st
International Symposium on Applied Plasma Science and Engineering for Agro and
Bio-industry ซึ่่� ง ประกอบด้้ วย 2 ส่่ ว น ได้้ แ ก่่ งานวิิจัั ยด้้ า นวิิศว กรรมและเทคโนโลยีี พ ลาสมา
และงานวิิจัั ยด้้ า นวัั ส ดุุ น าโนขั้้� น สููง เพื่่� อ เป็็ น การแลกเปลี่่� ย นความรู้้ � แ ละงานวิิจัั ยที่่� เ กี่่� ยว ข้้ อ งกัั บ การประยุุ ก ต์์
ใช้้วััสดุุนาโน และการพััฒนาวััสดุุนาโนสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมการแพทย์์ อาหาร และการเกษตร เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
ความร่่วมมืือทางการวิชิ าการและงานวิิจััยระหว่่างมหาวิทิ ยาลััยเชีียงใหม่่รวมทั้้�งหน่่วยงานวิิจััยเครือื ข่่าย และ
มหาวิิทยาลััย Sungkyunkwan ประเทศเกาหลีี

อาจารย์์ภาควิิชาคณิิตศาสตร์์เป็็นผู้้�แทนประเทศไทยเข้า้ ร่่วมประชุุม
สุุดยอดนัักวิิทยาศาสตร์์เยาวชนโลก 2020 ที่่�สิิงคโปร์์
อาจารย์์ ดร.ศุุภณััฐ ชััยดีี อาจารย์์ประจำำ�ภาควิชิ าคณิิตศาสตร์์ คณะวิทิ ยาศาสตร์์ ได้้รัับคััดเลืือกเป็็ นผู้้�แทนประเทศไทย เข้้าร่่วมประชุุม
สุุดยอดนัักวิิทยาศาสตร์์เยาวชนโลก 2020 หรือื Global Young Scientists Summit ที่่�สิิงคโปร์์ ระหว่่างวัันที่่� 13-17 มกราคม 2563
ในโอกาสนี้้� สมเด็็ จ พระกนิิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้้ า กรมสมเด็็ จ พระเทพรััต นราชสุุ ด าฯ สยามบรมราชกุุ ม ารี ี พระราชทานพระราชวโรกาสให้้
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) พร้้อมด้้วยนัักวิทิ ยาศาสตร์์รุ่่�นเยาว์์ไทยที่่�เข้้าร่่วมการประชุุม
เฝ้้ าทููลละอองพระบาท เมื่่�อวัันที่่� 15 มกราคม 2563

คณะวิิทยาศาสตร์์ มช. รวมพลัังศิิษย์์เก่่าฯ สร้้างศููนย์์การเรีียนรู้้�เพื่่�อนัักศึึกษาวิิทยา มช.
วัันที่่� 16 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์์ ดร.ธรณิินทร์์ ไชยเรือื งศรี ี คณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์
พร้้อมด้้วยคุุณชาลีี ตั้้�งจีีระวงษ์์ ประธานกองทุุน 60 ปีี คณะวิทิ ยาศาสตร์์ และศิิษย์์เก่่าคณะวิทิ ยาศาสตร์์
รุ่่�น 155 รวมทั้้�งผู้้�บริหิ าร ร่่วมเป็็นสัักขีีพยานในพิิธีีมอบเงิินสมทบกองทุุน 60 ปีี คณะวิทิ ยาศาสตร์์
ณ ห้้องประชุุมชั้้�น 2 อาคาร 40 ปีี คณะวิิทยาศาสตร์์ โดยศิิษย์์เก่่าคณะวิทิ ยาศาสตร์์รุ่่�น 155
ได้้บริจิ าคเงิินสบทบกองทุุนฯ จำำ�นวน 200,155 บาท และคณะวิิทยาศาสตร์์ได้้มอบเงิินรายได้้
จากการจััดคอนเสิิร์์ตการกุุศล “คิิดถึึงวิิทยา ย้้อนเวลาแห่่งความสุุข” จำำ�นวน 419,706 บาท
และรายได้้จากการจััดงาน Science CMU Run 2020 จำำ�นวน 331,989 บาท ร่่วมสมทบกองทุุนฯ
รวมเป็็ นยอดเงิินทั้้�งสิ้้�น 951,850 บาท
กองทุุน 60 ปีี คณะวิทิ ยาศาสตร์์ ก่่อตั้้�งขึ้้�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อบููรณะอาคารฟิิ สิิกส์์ 1
ให้้เป็็ นศููนย์์การเรียี นรู้้ � 60 ปีี ของคณะวิิทยาศาสตร์์ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาทุุกระดัับ ทุุกสาขาวิชิ า
ได้้ใช้้ประโยชน์์ในการเรียี น การทำำ�กิิจกรรม ตลอดจนเป็็ นพื้้�นที่่�ส่่งเสริมิ การเรียี นรู้้ �ร่่วมกััน

การประชุุมวิิชาการศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านความหลากหลาย
ของจุุลิินทรีีย์์และการใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน มช.
ศููนย์์ความเป็็ นเลิิศด้้านความหลากหลายของจุุลิินทรีีย์์และการใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน
มหาวิทิ ยาลััยเชีียงใหม่่ จััดงานประชุุมวิชิ าการ ครั้้�งที่่� 1 โดยได้้รัับเกีียรติิจาก รองศาสตราจารย์์
ดร.สััมพัันธ์์ สิิงหราชวราพัันธ์์ รองอธิิการบดีีมหาวิทิ ยาลััยเชีียงใหม่่ เป็็นประธานเปิิดการประชุุม
และศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ ดร.สายสมร ลำำ�ยอง หััวหน้้าศููนย์์ฯ กล่่าวรายงานความเป็็ น
มาของการจัั ด ประชุุ ม ในวัั น จัั น ทร์์ ที่่� 20 มกราคม 2563 ณ ห้้ อ งประชุุ ม 203 ชั้้� น 2
สำำ�นัักบริกิ ารเทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิทิ ยาลััยเชีียงใหม่่
การประชุุมในครั้้�งนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็ นเวทีีในการเผยแพร่่ผลงานวิิจััยของศููนย์์ฯ
รวมถึึงแบ่่งปัั นประสบการณ์์และองค์์ความรู้้ �เกี่่�ยวกัับการศึึกษาวิจัิ ัยด้้านจุุลิินทรีย์ี ์ โดยนัักวิจัิ ัยชั้้�นนำำ�ของประเทศไทย ทั้้�งนัักวิจัิ ัยด้้านเห็็ดรา โรคพืืช จุุลิินทรีย์ี ์เพื่่�อเศรษฐกิิจและ
อุุตสาหกรรม และอื่่�นๆ โดยในปีี 2563 นี้้� ศููนย์์ความเป็็ นเลิิศด้้านความหลากหลายของจุุลิินทรีย์ี ์และการใช้้ประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืน ยัังมีีเป้้ าหมายที่่�จะเดิินหน้้าทำำ�ผลงานวิจัิ ัย
ที่่�ตอบสนองต่่อยุุทธศาสตร์์ชาติิ สู่่�พัันธกิิจที่่�ตั้้�งไว้้ คืือ “ชุุมชนพึ่่�งพาได้้ นัักวิจัิ ัยยั่่�งยืืน ตามแผนเศรษฐกิิจชีีวภาพหมุุนเวียี นสีีเขีียว ((Bio-Circular-Green : BCG)”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยิินดีีกัับอาจารย์์คณะวิิทยาศาสตร์์ มช.
ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำรงตำำแหน่่งทางวิิชาการ
ผศ.ดร.ฉััตรดนััย บุุญเรื ือง
สัังกััด ภาควิิชาฟิิสิิกส์์และวััสดุุศาสตร์์
ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
รองศาสตราจารย์์ สาขาวิิชาวััสดุุศาสตร์์
ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 1 ตุุลาคม 2561 เป็็นต้้นไป
ผศ.วี ีระศัักดิ์์� รุ่่�งเรื ืองวงศ์์
สัังกััด ภาควิิชาชีีววิิทยา
ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง
รองศาสตราจารย์์ สาขาวิิชาชีีววิิทยา
ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 10 กรกฎาคม 2562 เป็็นต้้นไป
ผศ.ดร.จตุุพล คำำ�ปวนสาย
สัังกััด ภาควิิชาชีีววิิทยา
ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง
รองศาสตราจารย์์ สาขาวิิชาชีีววิิทยา
ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 17 ตุุลาคม 2561 เป็็นต้้นไป

ประมวลภาพบััณฑิิตวิิทยาศาสตร์์
งานพิิธีีพระราชทานปริิญญาบััตร ครั้้�งที่่� 54
ของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

อ.ดร.ธนวััฒน์์ เชาวสกูู
สัังกััด ภาควิ ิชาชีีววิ ิทยา
ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ สาขาวิ ิชาชีีววิ ิทยา

ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 26 ตุุลาคม 2561 เป็็นต้้นไป

อ.ดร.อติิชาต เกตตะพัันธุ์์�
สัังกััด ภาควิ ิชาคณิิตศาสตร์์
ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ สาขาวิ ิชาคณิิตศาสตร์์
ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 5 ตุุลาคม 2561 เป็็นต้้นไป

อ.ดร.ปรี ียานุุช โหนแหยม
สัังกััด ภาควิ ิชาคณิิตศาสตร์์ ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ สาขาวิ ิชาคณิิตศาสตร์์ อนุุสาขาวิิชาพีีชคณิิต
แขนงวิ ิชาทฤษฎีีกลุ่่�มและลัักษณะทั่่�วไป
ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 25 กรกฎาคม 2561
อ.ดร.ชนิิดา พวงพิิลา
สัังกััด ภาควิ ิชาเคมีี
ได้้รับ
ั การแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ สาขาวิ ิชาเคมีีวิ ิเคราะห์์
ตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 30 ตุุลาคม 2561 เป็็นต้้นไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

“ÍÂ‹ÒËÂØ´·Õè¨ÐàÃÕÂ¹ÃÙŒ”
ระพีพรรณ สวียสด ศิษย์เก่าระดับปรญ
ิ ญาตร ี รหัส 49 ภาคว ิชาสถิติ คณะว ิทยาศาสตร์ มหาว ิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปรญ
ิ ญาโท รหัส 54 สาขาว ิชาชีวสารสนเทศศาสตร์ มหาว ิทยาลัยเชียงใหม่
หลืังจากจบระดับปรญ
ิ ญาตร ี สาข้าสถึิติ คณัะวิท
ิ ย์าศุาสตร์ มหาวิท
ิ ย์าลืัย์เชัีย์งใหม่ นางสาวิระพีพรรณั สวิย์สด ได้เร�มิ ทำางาน
ที� โครงการวิจิ ัย์ PHPT - UMI 174 ซึ่ึ�งเป็นโครงการวิจิ ัย์ทางคลืินิคในจังหวิัดเชัีย์งใหม่ควิบค้่ไปกับเร ีย์นระดับปร ิญญาโท สาข้าวิชัิ าชัีวิสารสนเทศุศุาสตร์
มหาวิิท ย์าลืั ย์ เชัี ย์ งใหม่ โดย์ทำ า หน้ า ที� จั ด การข้้ อ ม้ ลื ตรวิจสอบควิามผู้ิ ด ปรกติ ข้ องข้้ อ ม้ ลื แลืะเป็ น นั ก สถึิ ติ วิ เิ คราะห์ ข้้ อ ม้ ลื
ทางคลืินิค หลืังจากจบการศุึกษาระดับปรญ
ิ ญาโท ปี 2558 ได้สอบคัดเลืือกแลืะบรรจุเข้้ารับราชัการในตำาแหน่ง นักวิิชัาการสถึิติปฏิบัติการ
สังกัดสำานักงานเศุรษฐกิจการเกษตร กระทรวิงเกษตรแลืะสหกรณั์ ปัจจุบันปฏิบัติงานราชัการที�จังหวิัดนครราชัสีมา
ภารกิจ หน้าที่หลัก
เร ม
ิ� จากการออกสำ า รวิจเก็ บ ข้้ อ ม้ ลื ภาคสนามจากเกษตรกร จากนั� น ตรวิจสอบข้้ อ ม้ ลื เบื� อ งต้ น เพื� อ ด้
ควิามแนบนัย์ข้องข้้อม้ลื ก่อนนำาข้้อม้ลืไปวิิเคราะห์เป็นข้้อม้ลืการเกษตรระดับประเทศุต่อไป นอกจากนั�นมีหน้าที�ในการ
สนับสนุนข้้อม้ลื หรอื ควิามร้ ้หลืักการทางสถึิติให้แก่หน่วิย์งาน หรอื สาย์งานที�เกี�ย์วิข้้อง
แนวคิด มุมมองในการเร ียน การทํางาน
การใชั้ชัีวิต
ิ ในวิัย์เรย์ี นกับวิัย์ทำางานนั�นค่อนข้้างแตกต่างกันมากพอสมควิร ตอนวิัย์เรย์ี นนั�นเราต้องเรย์ี นร้ ้
�ี ร ึกษาทีค
� อย์ให้ควิามร้ ้ ทัง� ในด้านกระบวินวิ ิชัา ทัง� เรอื� งหลืักการในการทำางาน
สะสมประสบการณั์ตา่ ง ๆ โดย์มีคณัาจารย์์ แลืะอาจารย์์ทป
หลืักการใชั้ชัีวิติ ในหลืาย์ ๆ ครั�งอาจารย์์เป็นเสมือนบุคคลืที�ชัี�ทางแสงสวิ่างให้แก่เราดำาเนินไปในทางที�ถึ้กต้องแลืะควิรทำา
เมื�อเรมิ� เข้้าส้่ชัีวิติ ในวิัย์ทำางาน ร้ ปแบบในการใชั้ชัีวิติ ข้องเราเรมิ� เปลืี�ย์นไป การทำางานสอนให้เรามีประสบการณั์ มีควิามอดทน ควิามพย์าย์ามที�มากข้ึ�นกวิ่าเดิม
เพราะทุกงานนั�นจะต้องผู้่านอุปสรรคก่อนจึงจะประสบควิามสำาเร็จ ในการทำางานจรงิ ด้วิย์ภาระหน้าที�อันมากมาย์ข้องแต่ลืะคน จึงอาจจะไม่มีเวิลืาพอที�จะ
� เราจึงไม่ควิรทีจ� ะหย์ุดเร ีย์นร้ ้ การศุึกษาด้วิย์ตนเอง ทัง� ในด้านทฤษฎีใหม่ๆ หร ือเทคโนโลืย์ีตา่ งๆ ทีจ� ะสามารถึนำามาประย์ุกต์ใชั้กบ
ให้คาำ ปร ึกษาได้มากมาย์นัก ดังนัน
ั งานทีเ� ราทำา
ก็ลื้วินเป็นสิ�งสำาคัญ เพราะการที�มีข้้อม้ลื/ควิามร้ ้ แลืะสามารถึดึงข้้อม้ลื/ควิามร้ ้เหลื่านั�นมาประย์ุกต์ใชั้ได้ย์่อมเป็นสิ�งที�จำาเป็น

สรุปมติท่ป
ี ระชุมคณะกรรมการบร ิหารประจําคณะว ิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
เรอื่ งเสนอสืบเนื่อง
เห็นชัอบ การใชั้ห้อง SCB2502 ชัั�น 5 อาคาร 40 ปี จากภาควิชัิ าฟิิสิกส์แลืะวิัสดุศุาสตร์
เป็ น ห้ อ งส่ วิ นกลืางข้องคณัะวิ ท
ิ ย์าศุาสตร์ เพื� อ ใชั้ เ ป็ น ห้ อ งเร ย์ี นต้ น แบบ (Smart
Classroom)
เรอื่ งเสนอเพื่อพิจารณา
1. เห็ น ชัอบ การจั ด นั ก ศุึ ก ษาเข้้ า สาข้าวิิชั าเอก ประจำ า ปี ก ารศุึ ก ษาที� 2562
แลืะการจัดนักศุึกษาที�ไม่ได้สมัครเข้้าสาข้าวิชัิ าเอก ให้สังกัดสาข้าวิชัิ าเอก

สรุปมติท่ป
ี ระชุมคณะกรรมการบร ิหารประจําคณะว ิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563
1. เห็นชัอบ ราย์งานการประเมินผู้ลืทดลืองปฏิบัติงานข้องพนักงานมหาวิิทย์าลืัย์
จำานวิน 3 ราย์
2. เห็นชัอบ ราย์งานผู้ลืการประเมินการปฏิบัติงานข้้าราชัการ ครั�งที� 1 สาย์วิชัิ าการ
จำานวิน 44 ราย์ สาย์สนับสนุนวิชัิ าการ จำานวิน 18 ราย์
3. เห็นชัอบ ราย์งานควิามก้าวิหน้าการปฏิบัติงานเพื�อเพิ�มพ้นควิามร้ ้ทางวิชัิ าการ
ประจำาปี 2562 ครั�งที� 2 ข้อง ผู้้้ชั่วิย์ศุาสตราจารย์์ ดร.ชันกพร ไชัย์วิงศุ์ สังกัด
ภาควิชัิ าฟิิ สิกส์แลืะวิัสดุศุาสตร์

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร รองคณบดีฝายบริหาร
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร
กองบรรณาธิการ : หัวหนางานและผูชวยหัวหนางานในสำนักงานคณะฯ หัวหนาธุรการภาควิชา ศูนย
นายพิเชษฐ พุทธิรงั ษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนัส กันถา

2. พิ จ ารณัาไม่ เ สนอชัื� อ บุ ค คลืเพื� อ เข้้ า รั บ การสรรหาเป็ น ผู้้้ อำ า นวิย์การสถึาบั น
เทคโนโลืย์ีนิวิเคลืีย์ร์แห่งชัาติ (องค์การมหาชัน)
3. เห็ นชัอบ (ร่าง) ระเบี ย์บมหาวิิทย์าลืั ย์เชัี ย์งใหม่ วิ่าด้ วิย์ค่ าธิรรมเนี ย์มการศุึ กษา
สำาหรับนักศุึกษาปรญ
ิ ญาโท หลืักส้ตรวิทิ ย์าศุาสตรมหาบัณัฑิต สาข้าวิชัิ าวิทิ ย์าศุาสตร์
นวิั ต กรรมเพื� อ อุ ต สาหกรรม แบบ 1 แลืะแบบ 2 ภาคปกติ คณัะวิิท ย์าศุาสตร์
พ.ศุ. 2563
4. เห็ น ชัอบ การข้อใชั้ ห้ อ ง 3-001, 3-002 ชัั� น 3 อาคารปฏิ บั ติ ก ารกลืาง
คณัะวิิทย์าศุาสตร์ เป็ นพื�นที�เชัิงวิิชัาการข้องโครงการจัดตั�งศุ้นย์์ควิามเป็ นเลืิศุ
ด้านเทคโนโลืย์ีควิอนตัม
5. ไม่อนุญาตให้เชั่าพื�นที�โถึงชัั�น 1 อาคาร 45 ปี คณัะวิิทย์าศุาสตร์เป็ นที�ประกอบการ
จำาหน่าย์อาหารวิ่างแลืะเคร�อื งดื�ม (ร้านกาแฟิ)

4. เห็นชัอบ การข้อตำาแหน่งอาจารย์์สังกัดภาควิชัิ าธิรณัีวิทิ ย์า ใชั้ตำาแหน่งอัตราเลืข้ที�
E180167 โดย์มีมติเพิ�มเติม ดังนี�
1) ตำาแหน่งที�อาจารย์์ท�ีรับใหม่จะต้องร่วิมสอนกระบวินวิชัิ าในสาข้าวิทิ ย์าศุาสตร์
สิ�งแวิดลื้อม ทั�งนี� หากภาควิิชัาธิรณัีวิทิ ย์า สามารถึหาบุคคลืมาบรรจุในแข้นงธิรณัี
โครงสร้าง โดย์ คณัะจะหาอัตราอื�นที�มหาวิิทย์าลืัย์ข้อคืนเพื�อรองรับต่อไป
2) การรับบรรจุอาจารย์์ใหม่ ให้พิจารณัาจาก FTES เป็ นหลืัก
3) การต่ออาย์ุข้องอาจารย์์ท�ีมีอาย์ุ 60-65 ปี ตามเกณัฑ์ที�มหาวิิทย์าลืัย์กำาหนด
แลืะตามดุลืพินิจข้องแต่ลืะภาควิิชัา
4) การต่ อ อาย์ุ ข้ องอาจารย์์ ที� อ าย์ุ 65-70 ปี ให้ พิ จ ารณัาเหตุ ผู้ ลืควิามจำ า เป็ น
เป็นราย์ ๆ ไป เนื�องจากต้องใชั้เงินงบประมาณัเงินราย์ได้ข้องคณัะวิทิ ย์าศุาสตร์
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โทร. 0 5394 3318 หรือ prscicmu@gmail.com

