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ศิุษย์์เก่าคณัะวิทิย์าศุาสตร์ 2 ท่าน ได้แก่ คุณัสมศัุกดิ� ตัณัฑชัน นักศึุกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ สาข้าบรหิารธุิรกิจ ตำาแหน่งปัจจุบัน ประธิานเจ้าหน้าที�
บรหิารกลุ่ืมบรษัิท ชัาย์น์นิ�งโกลืด์ แลืะคุณัสมหมาย์ เตชัวิาลื นักศึุกษาเก่าดีเด่น 
มหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ สาข้าบรหิารราชัการ ตำาแหน่งปัจจุบัน อธิิบดีกรมทรัพย์ากรธิรณีั 
ได้เข้้ารับโล่ืประกาศุเกีย์รติคุณั นักศึุกษาเก่าดีเด่น มหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ ในวิันซ้ึ่อมใหญ่ 
พิธีิพระราชัทานปรญิญาบัตร ครั�งที� 54 ข้องมหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ ในวัินที� 26 
มกราคม 2563 ณั หอประชุัมมหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่

วิันที� 24 มกราคม 2563 ผู้้้บรหิาร คณัาจารย์์ แลืะบุคลืากรคณัะวิทิย์าศุาสตร์เข้้ารับการเชิัดช้ัเกีย์รติ เนื�องในงาน
วิันคล้ืาย์วิันสถึาปนามหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ ประจำาปี 2563 โดย์มีศุาสตราจารย์์เกีย์รติคุณั นาย์แพทย์์อาวิุธิ ศุรศุีุกร ี
อุปนาย์กสภามหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ เป็นประธิานในพิธีิ แลืะศุาสตราจารย์์ ดร.ธิรณิันทร์ ไชัย์เรอืงศุร ีคณับดีคณัะวิทิย์าศุาสตร ์
พร้อมด้วิย์ผู้้้บรหิาร คณัาจารย์์ แลืะบุคลืากร ร่วิมแสดงควิามยิ์นดี ณั ศุาลืาธิรรม มหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ 

โดย์อาจารย์์คณัะวิทิย์าศุาสตร์ที�เข้้ารับรางวิัลืมหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ ช้ัางทองคำา ประจำาปี พ.ศุ. 2562 ประกอบด้วิย์ 
รองศุาสตราจารย์์ ดร.อนุชัา วิัชัระภาสร อาจารย์์ประจำาภาควิชิัาฟิิสิกส์แลืะวิัสดุศุาสตร์ ได้รับรางวิัลืมหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ 
ช้ัางทองคำา ประจำาปี พ.ศุ. 2562 ประเภท นักวิจัิย์ดีเด่น สาข้าวิทิย์าศุาสตร์แลืะเทคโนโลืยี์ แลืะผู้้้ช่ัวิย์ศุาสตราจารย์์ 
ดร.ก้องเกีย์รติ ไตรสุวิรรณั อาจารย์์ประจำาภาควิชิัาเคมี ได้รับรางวิัลืมหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ ช้ัางทองคำา ประจำาปี 
พ.ศุ. 2562 ประเภท นักวิจัิย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาข้าวิทิย์าศุาสตร์แลืะเทคโนโลืยี์ 

นอกจากนี� ยั์งมีอดีตผู้้้บรหิารคณัะวิทิย์าศุาสตร์ที�เข้้ารับกิตติบัตรในโอกาสที�ดำารงตำาแหน่งครบวิาระ ได้แก่ 
ผู้้้ช่ัวิย์ศุาสตราจารย์์ ดร.เสมอแข้ สมหอม อดีตหัวิหน้าภาควิชิัาวิทิย์าการคอมพิวิเตอร์ อีกทั�งยั์งมีอาจารย์์ที�ปรกึษา
วิทิย์านิพนธ์ิ พร้อมด้วิย์นักศึุกษาที�ได้รับรางวิัลืวิทิย์านิพนธ์ิเข้้าร่วิมรับรางวิัลืด้วิย์

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจําปี 2562

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ในงานวันคลา้ยวันสถาปนามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ศุาสตราจารย์์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ิ อาจารย์์อาวิุโส ประจำาภาควิชิัาเคมี 
คณัะวิทิย์าศุาสตร์ ได้รับพระราชัทานเกีย์รติบัตร ศุาสตราจารย์์เกีย์รติคุณั 
สาข้าวิชิัาเคมี จากสมเด็จพระกนิษฐาธิิราชัเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชัสุดาฯ 
สย์ามบรมราชักุมาร ีในพิธีิพระราชัทานปรญิญาบัตร ครั�งที� 54 ข้องมหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ 
ในวัินที� 27 มกราคม 2563 ณั หอประชัุมมหาวิทิย์าลืัย์เชีัย์งใหม่

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเคมี



อาจารย์์ภาควิิชาคณิิตศาสตร์เป็็นผู้้�แทนป็ระเทศไทย์เข้�าร่วิมป็ระชุม  
สุุดยอดนัักวิิทยาศาสุตร์์เยาวิชนัโลก 2020 ท่�สิุงคโปร์์

คณิะวิิทย์าศาสตร์ มช. รวิมพลัังศิษย์์เก่่าฯ สุร้์างศูนัย์การ์เร่์ยนัรู้์เพ่ื่�อนัักศึกษาวิิทยา มช.

การ์ปร์ะชุมวิิชาการ์ศูนัย์ควิามเป็นัเลิศด้านัควิามหลากหลาย 
ของจุุลินัทร่์ย์และการ์ใช้ปร์ะโยชน์ัอย่างยั�งย่นั มช.

อาจารย์์ ดร.ศุุภณััฐ ชััย์ดี อาจารย์์ประจำาภาควิชิัาคณิัตศุาสตร์ คณัะวิทิย์าศุาสตร์ ได้รับคัดเลืือกเป็นผู้้้แทนประเทศุไทย์ เข้้าร่วิมประชุัม
สุดย์อดนักวิทิย์าศุาสตร์เย์าวิชันโลืก 2020 หรอื Global Young Scientists Summit ที�สิงคโปร์ ระหวิ่างวิันที� 13-17 มกราคม 2563

ในโอกาสนี� สมเด็จพระกนิษฐาธิิราชัเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชัสุดาฯ สย์ามบรมราชักุมาร ี พระราชัทานพระราชัวิโรกาสให้ 
ผู้้้อำานวิย์การสำานักงานพัฒนาวิทิย์าศุาสตร์แลืะเทคโนโลืยี์แห่งชัาติ (สวิทชั.) พร้อมด้วิย์นักวิทิย์าศุาสตร์รุ่นเย์าวิ์ไทย์ที�เข้้าร่วิมการประชุัม 
เฝ้้าท้ลืลืะอองพระบาท เมื�อวัินที� 15 มกราคม 2563

วิันที� 16 มกราคม 2563 ศุาสตราจารย์์ ดร.ธิรณัินทร์ ไชัย์เรอืงศุร ีคณับดีคณัะวิทิย์าศุาสตร ์
พร้อมด้วิย์คุณัชัาลีื ตั�งจีระวิงษ์ ประธิานกองทุน 60 ปี คณัะวิทิย์าศุาสตร์ แลืะศิุษย์์เก่าคณัะวิทิย์าศุาสตร ์
รุ่น 155 รวิมทั�งผู้้้บรหิาร ร่วิมเป็นสักขี้พย์านในพิธีิมอบเงินสมทบกองทุน 60 ปี คณัะวิทิย์าศุาสตร ์
ณั ห้องประชุัมชัั�น 2 อาคาร 40 ปี คณัะวิทิย์าศุาสตร์ โดย์ศิุษย์์เก่าคณัะวิทิย์าศุาสตร์รุ่น 155 
ได้บรจิาคเงินสบทบกองทุนฯ จำานวิน 200,155 บาท แลืะคณัะวิทิย์าศุาสตร์ได้มอบเงินราย์ได้
จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศุลื “คิดถึึงวิทิย์า ย้์อนเวิลืาแห่งควิามสุข้” จำานวิน 419,706 บาท 
แลืะราย์ได้จากการจัดงาน Science CMU Run 2020 จำานวิน 331,989 บาท ร่วิมสมทบกองทุนฯ 
รวิมเป็นย์อดเงินทั�งสิ�น 951,850 บาท

กองทุน 60 ปี คณัะวิทิย์าศุาสตร์ ก่อตั�งขึ้�นโดย์มีวิัตถึุประสงค์เพื�อบ้รณัะอาคารฟิิสิกส์ 1 
ให้เป็นศุ้นย์์การเรยี์นร้้ 60 ปี ข้องคณัะวิทิย์าศุาสตร์ เพื�อให้นักศึุกษาทุกระดับ ทุกสาข้าวิชิัา 
ได้ใช้ัประโย์ชัน์ในการเรยี์น การทำากิจกรรม ตลือดจนเป็นพื�นที�ส่งเสรมิการเรยี์นร้้ร่วิมกัน 

ศุ้นย์์ควิามเป็นเลิืศุด้านควิามหลืากหลืาย์ข้องจุลิืนทรย์ี์แลืะการใช้ัประโย์ชัน์อย่์างยั์�งยื์น 
มหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ จัดงานประชุัมวิชิัาการ ครั�งที� 1 โดย์ได้รับเกีย์รติจาก รองศุาสตราจารย์์ 
ดร.สัมพันธ์ิ สิงหราชัวิราพันธ์ิ รองอธิิการบดีมหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ เป็นประธิานเปิดการประชุัม 
แลืะศุาสตราจารย์์เกีย์รติคุณั ดร.สาย์สมร ลืำาย์อง หัวิหน้าศุ้นย์์ฯ กลื่าวิราย์งานควิามเป็น
มาข้องการจัดประชุัม ในวิันจันทร์ที� 20 มกราคม 2563 ณั ห้องประชุัม 203 ชัั�น 2 
สำานักบรกิารเทคโนโลืยี์สารสนเทศุ มหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่

การประชัุมในครั�งนี� มีวิัตถึุประสงค์เพื�อเป็นเวิทีในการเผู้ย์แพร่ผู้ลืงานวิจัิย์ข้องศุ้นย์์ฯ 
รวิมถึึงแบ่งปันประสบการณ์ัแลืะองค์ควิามร้้เกี�ย์วิกับการศึุกษาวิจัิย์ด้านจุลิืนทรย์ี์ โดย์นักวิจัิย์ชัั�นนำาข้องประเทศุไทย์ ทั�งนักวิจัิย์ด้านเห็ดรา โรคพืชั จุลิืนทรย์ี์เพื�อเศุรษฐกิจแลืะ
อุตสาหกรรม แลืะอื�นๆ โดย์ในปี 2563 นี� ศุ้นย์์ควิามเป็นเลิืศุด้านควิามหลืากหลืาย์ข้องจุลิืนทรย์ี์แลืะการใช้ัประโย์ชัน์อย่์างยั์�งยื์น ยั์งมีเป้าหมาย์ที�จะเดินหน้าทำาผู้ลืงานวิจัิย์
ที�ตอบสนองต่อยุ์ทธิศุาสตร์ชัาติ ส่้พันธิกิจที�ตั�งไวิ้ คือ “ชุัมชันพึ�งพาได้ นักวิจัิย์ยั์�งยื์น ตามแผู้นเศุรษฐกิจชีัวิภาพหมุนเวิยี์นสีเขี้ย์วิ ((Bio-Circular-Green : BCG)”

ศุ้นย์์วิจัิย์วิัสดุศุาสตร์ คณัะวิทิย์าศุาสตร์ ร่วิมกับศุ้นย์์ Thai-Korean Research Collaboration Center 
(TKRCC) แลืะอุทย์านวิทิย์าศุาสตร์ภาคเหนือ (จังหวิัดเชีัย์งใหม่) จัดการประชุัมวิชิัาการ 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 ระหว่ิางวัินที� 31 
มกราคม-1 กุมภาพันธ์ิ 2563 ณั อาคารอุทย์านวิทิย์าศุาสตร์ภาคเหนือ (จังหวิัดเชัีย์งใหม่) โดย์พิธีิเปิดการ 
ประชุัมได้จัดขึ้�นอย่์างเป็นทางการ เมื�อวิันที� 31 มกราคม 2563 โดย์มี รศุ.ดร.ธีิรวิรรณั บุญญวิรรณั 
ภาควิชิัาฟิิสิกส์แลืะวัิสดุศุาสตร์ คณัะวิทิย์าศุาสตร์ แลืะ ผู้ศุ.ดร.เกษมศัุกดิ� อุทัย์ชันะ รองผู้้้อำานวิย์การอุทย์าน 
วิทิย์าศุาสตร์แลืะเทคโนโลืยี์ มหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ (STeP) กล่ืาวิราย์งานแลืะเปิดการประชุัม 

“การสัมมนาทางวิชิัาการระหว่ิางประเทศุไทย์แลืะสาธิารณัรัฐเกาหลีื งานวิจัิย์วิัสดุนาโน แลืะวัิสดุชีัวิภาพ 
(CMU-SKKU Joint Workshop on Nano and Bio Materials and Devices)” เป็นโครงการสัมมนา 
ที�จัดขึ้�นร่วิมกับศุ้นย์์ Thai-Korean Research Collaboration Center (TKRCC) ภาย์ใต้กิจกรรม The 1st 
International Symposium on Applied Plasma Science and Engineering for Agro and 
Bio-industry ซึึ่�งประกอบด้วิย์ 2 ส่วิน ได้แก่ งานวิจัิย์ด้านวิศิุวิกรรมแลืะเทคโนโลืย์ีพลืาสมา 
แลืะงานวิจัิย์ด้านวิัสดุนาโนขั้�นส้ง เพื�อเป็นการแลืกเปลีื�ย์นควิามร้้แลืะงานวิจัิย์ที�เกี�ย์วิข้้องกับการประย์ุกต์ 
ใช้ัวิัสดุนาโน แลืะการพัฒนาวิัสดุนาโนสำาหรับอุตสาหกรรมการแพทย์์ อาหาร แลืะการเกษตร เพื�อนำาไปส่้ 
ควิามร่วิมมือทางการวิชิัาการแลืะงานวิจัิย์ระหว่ิางมหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่รวิมทั�งหน่วิย์งานวิจัิย์เครอืข่้าย์ แลืะ 
มหาวิทิย์าลัืย์ Sungkyunkwan ประเทศุเกาหลีื 

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

The 1st International Symposium on Applied Plasma Science and Engineering  
for Agro and Bio-industry 



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยิินดีกัับอาจารย์ิคณะวิทยิาศาสตร์ มช. 
ที�ได้รับกัารแต่งตั�งให้้ดำรงตำแห้น่งทางวิชากัาร

ประมวลภาพบััณฑิิตวิทยาศาสตร์ 
งานพิธีีพระราชทานปริญญาบััตร ครั�งที� 54 
ของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

ผศ.ดร.ฉััตรดนััย บุุญเรอืง 
สังกัด ภาควิชิัาฟิิสิกส์แลืะวิสัดุศุาสตร์
ได้รบัการแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ สาข้าวิชิัาวิสัดุศุาสตร์
ตั�งแต่วินัที� 1 ตุลืาคม 2561 เป็นต้นไป

ผศ.วีรีะศักด์� รุ�งเรอืงวีงศ์ 
สังกัด ภาควิชิัาชีัวิวิทิย์า
ได้รบัการแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ สาข้าวิชิัาชีัวิวิทิย์า 
ตั�งแต่วินัที� 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ผศ.ดร.จตุพล คำำาปวีนัสาย 
สังกัด ภาควิชิัาชีัวิวิทิย์า
ได้รบัการแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ สาข้าวิชิัาชีัวิวิทิย์า
ตั�งแต่วินัที� 17 ตุลืาคม 2561 เป็นต้นไป

อ.ดร.ธนัวัีฒน์ั เชาวีสกู 
สังกัด ภาควิชิัาชีัวิวิทิย์า
ได้รบัการแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่ง  
ผู�ช�วียศาสตราจารย์ สาข้าวิชิัาชีัวิวิทิย์า
ตั�งแต่วินัที� 26 ตุลืาคม 2561 เป็นต้นไป
อ.ดร.อต์ชาต เกตตะพันัธ์ุ 
สังกัด ภาควิชิัาคณิัตศุาสตร์
ได้รบัการแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่ง  
ผู�ช�วียศาสตราจารย์ สาข้าวิชิัาคณิัตศุาสตร์
ตั�งแต่วินัที� 5 ตุลืาคม 2561 เป็นต้นไป

อ.ดร.ปรยีานุัช โหนัแหยม 
สังกัด ภาควิชิัาคณิัตศุาสตร ์ได้รบัการแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่ง  
ผู�ช�วียศาสตราจารย์ สาข้าวิชิัาคณิัตศุาสตร ์อนุสาข้าวิชิัาพีชัคณิัต
แข้นงวิชิัาทฤษฎีกลุ่ืมแลืะลัืกษณัะทั�วิไป 
ตั�งแต่วินัที� 25 กรกฎาคม 2561

อ.ดร.ชน์ัดา พวีงพ์ลา 
สังกัด ภาควิชิัาเคมี
ได้รบัการแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่ง  
ผู�ช�วียศาสตราจารย์ สาข้าวิชิัาเคมีวิเิคราะห์
ตั�งแต่วินัที� 30 ตุลืาคม 2561 เป็นต้นไป
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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร รองคณบดีฝายบริหาร 
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร

กองบรรณาธิการ : หวัหนางานและผูชวยหวัหนางานในสำนกังานคณะฯ หวัหนาธุรการภาควิชา ศูนย 
นายพิเชษฐ พุทธิรงัษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนสั กนัถา 

พิมพที่ : หนวยพิมพเอกสาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
239 ถ.หวยแกว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 
สงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไดที่ นางสาวสายนที ใจหอม ประชาสมัพนัธคณะวิทยาศาสตร 
โทร. 0 5394 3318 หรือ prscicmu@gmail.com

ระพีพรรณ สวียสด  ศิษย์เก่าระดับปรญิญาตร ีรหัส 49 ภาควชิาสถิติ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

ระดับปรญิญาโท รหัส 54 สาขาวชิาชีวสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

หลัืงจากจบระดับปรญิญาตร ีสาข้าสถิึติ คณัะวิทิย์าศุาสตร์ มหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ นางสาวิระพีพรรณั สวิย์สด ได้เร ิ�มทำางาน
ที� โครงการวิจัิย์ PHPT - UMI 174 ซึึ่�งเป็นโครงการวิจัิย์ทางคลิืนิคในจังหวิัดเชีัย์งใหม่ควิบค่้ไปกับเรยี์นระดับปรญิญาโท สาข้าวิชิัาชีัวิสารสนเทศุศุาสตร ์
มหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่ โดย์ทำาหน้าที�จัดการข้้อม้ลื ตรวิจสอบควิามผิู้ดปรกติข้องข้้อม้ลื แลืะเป็นนักสถิึติวิเิคราะห์ข้้อม้ลื
ทางคลิืนิค หลัืงจากจบการศึุกษาระดับปรญิญาโท ปี 2558 ได้สอบคัดเลืือกแลืะบรรจุเข้้ารับราชัการในตำาแหน่ง นักวิชิัาการสถิึติปฏิบัติการ 
สังกัดสำานักงานเศุรษฐกิจการเกษตร กระทรวิงเกษตรแลืะสหกรณ์ั ปัจจุบันปฏิบัติงานราชัการที�จังหวิัดนครราชัสีมา 

ภารกิจ หน้าท่ีหลัก
เร ิ�มจากการออกสำารวิจเก็บข้้อม้ลืภาคสนามจากเกษตรกร จากนั�นตรวิจสอบข้้อม้ลืเบื�องต้นเพื�อด้

ควิามแนบนัย์ข้องข้้อม้ลื ก่อนนำาข้้อม้ลืไปวิเิคราะห์เป็นข้้อม้ลืการเกษตรระดับประเทศุต่อไป นอกจากนั�นมีหน้าที�ในการ
สนับสนุนข้้อม้ลื หรอืควิามร้้หลัืกการทางสถิึติให้แก่หน่วิย์งาน หรอืสาย์งานที�เกี�ย์วิข้้อง

แนวคิด มุมมองในการเรยีน การทํางาน
การใช้ัชีัวิติในวิัย์เรยี์นกับวิัย์ทำางานนั�นค่อนข้้างแตกต่างกันมากพอสมควิร ตอนวิัย์เรยี์นนั�นเราต้องเรยี์นร้ ้

สะสมประสบการณ์ัต่าง ๆ  โดย์มีคณัาจารย์์ แลืะอาจารย์์ที�ปรกึษาที�คอย์ให้ควิามร้ ้ทั�งในด้านกระบวินวิชิัา ทั�งเร ื�องหลัืกการในการทำางาน 
หลัืกการใช้ัชีัวิติ ในหลืาย์ ๆ ครั�งอาจารย์์เป็นเสมือนบุคคลืที�ชีั�ทางแสงสวิ่างให้แก่เราดำาเนินไปในทางที�ถ้ึกต้องแลืะควิรทำา 
เมื�อเร ิ�มเข้้าส่้ชีัวิติในวิัย์ทำางาน ร้ปแบบในการใช้ัชีัวิติข้องเราเร ิ�มเปลีื�ย์นไป การทำางานสอนให้เรามีประสบการณ์ั มีควิามอดทน ควิามพย์าย์ามที�มากขึ้�นกวิ่าเดิม 
เพราะทุกงานนั�นจะต้องผู่้านอุปสรรคก่อนจึงจะประสบควิามสำาเร็จ ในการทำางานจรงิด้วิย์ภาระหน้าที�อันมากมาย์ข้องแต่ลืะคน จึงอาจจะไม่มีเวิลืาพอที�จะ
ให้คำาปรกึษาได้มากมาย์นัก ดังนั�นเราจึงไม่ควิรที�จะหยุ์ดเรยี์นร้ ้การศึุกษาด้วิย์ตนเอง ทั�งในด้านทฤษฎีใหม่ๆ หรอืเทคโนโลืยี์ต่างๆ ที�จะสามารถึนำามาประยุ์กต์ใช้ักับงานที�เราทำา 
ก็ล้ืวินเป็นสิ�งสำาคัญ เพราะการที�มีข้้อม้ลื/ควิามร้้ แลืะสามารถึดึงข้้อม้ลื/ควิามร้้เหล่ืานั�นมาประยุ์กต์ใช้ัได้ย่์อมเป็นสิ�งที�จำาเป็น

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร ื่องเสนอสืบเน่ือง
เห็นชัอบ การใช้ัห้อง SCB2502 ชัั�น 5 อาคาร 40 ปี จากภาควิชิัาฟิิสิกส์แลืะวิัสดุศุาสตร ์

เป็นห้องส่วินกลืางข้องคณัะวิทิย์าศุาสตร์ เพื�อใช้ัเป็นห้องเรยี์นต้นแบบ (Smart 
Classroom)
เร ื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   
1.  เห็นชัอบ การจัดนักศึุกษาเข้้าสาข้าวิชิัาเอก ประจำาปีการศึุกษาที� 2562  

แลืะการจัดนักศึุกษาที�ไม่ได้สมัครเข้้าสาข้าวิชิัาเอก ให้สังกัดสาข้าวิชิัาเอก 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจําคณะวทิยาศาสตร์

คร้ังท่ี 22/2562 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2562
2.  พิจารณัาไม่เสนอชืั�อบุคคลืเพื�อเข้้ารับการสรรหาเป็นผู้้้อำานวิย์การสถึาบัน

เทคโนโลืยี์นิวิเคลีืย์ร์แห่งชัาติ (องค์การมหาชัน)
3.  เห็นชัอบ (ร่าง) ระเบีย์บมหาวิทิย์าลัืย์เชีัย์งใหม่วิ่าด้วิย์ค่าธิรรมเนีย์มการศึุกษา

สำาหรับนักศึุกษาปรญิญาโท หลัืกส้ตรวิทิย์าศุาสตรมหาบัณัฑิต สาข้าวิชิัาวิทิย์าศุาสตร์
นวิัตกรรมเพื�ออุตสาหกรรม แบบ 1 แลืะแบบ 2 ภาคปกติ คณัะวิทิย์าศุาสตร ์
พ.ศุ. 2563 

4.   เห็นชัอบ การข้อใช้ัห้อง 3-001, 3-002 ชัั�น 3 อาคารปฏิบัติการกลืาง 
คณัะวิทิย์าศุาสตร์ เป็นพื�นที�เชิังวิชิัาการข้องโครงการจัดตั�งศุ้นย์์ควิามเป็นเลิืศุ
ด้านเทคโนโลืยี์ควิอนตัม 

5.  ไม่อนุญาตให้เช่ัาพื�นที�โถึงชัั�น 1 อาคาร 45 ปี คณัะวิทิย์าศุาสตร์เป็นที�ประกอบการ
จำาหน่าย์อาหารวิ่างแลืะเคร ื�องดื�ม (ร้านกาแฟิ)

1.  เห็นชัอบ ราย์งานการประเมินผู้ลืทดลืองปฏิบัติงานข้องพนักงานมหาวิทิย์าลัืย์ 
จำานวิน 3 ราย์ 

2.  เห็นชัอบ ราย์งานผู้ลืการประเมินการปฏิบัติงานข้้าราชัการ ครั�งที� 1 สาย์วิชิัาการ 
จำานวิน 44 ราย์  สาย์สนับสนุนวิชิัาการ จำานวิน 18 ราย์ 

3.  เห็นชัอบ ราย์งานควิามก้าวิหน้าการปฏิบัติงานเพื�อเพิ�มพ้นควิามร้้ทางวิชิัาการ 
ประจำาปี 2562 ครั�งที� 2 ข้อง ผู้้้ช่ัวิย์ศุาสตราจารย์์ ดร.ชันกพร ไชัย์วิงศ์ุ สังกัด
ภาควิชิัาฟิิสิกส์แลืะวิัสดุศุาสตร ์

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจําคณะวทิยาศาสตร์

คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2563
4.  เห็นชัอบ การข้อตำาแหน่งอาจารย์์สังกัดภาควิชิัาธิรณีัวิทิย์า ใช้ัตำาแหน่งอัตราเลืข้ที� 

E180167 โดย์มีมติเพิ�มเติม ดังนี�
1)   ตำาแหน่งที�อาจารย์์ที�รับใหม่จะต้องร่วิมสอนกระบวินวิชิัาในสาข้าวิทิย์าศุาสตร์

สิ�งแวิดล้ือม ทั�งนี� หากภาควิชิัาธิรณีัวิทิย์า สามารถึหาบุคคลืมาบรรจุในแข้นงธิรณีั
โครงสร้าง โดย์ คณัะจะหาอัตราอื�นที�มหาวิทิย์าลัืย์ข้อคืนเพื�อรองรับต่อไป

2)   การรับบรรจุอาจารย์์ใหม่ ให้พิจารณัาจาก FTES เป็นหลัืก 
3)   การต่ออายุ์ข้องอาจารย์์ที�มีอายุ์ 60-65 ปี ตามเกณัฑ์ที�มหาวิทิย์าลัืย์กำาหนด 

แลืะตามดุลืพินิจข้องแต่ลืะภาควิชิัา
4)   การต่ออายุ์ข้องอาจารย์์ที�อายุ์ 65-70 ปี ให้พิจารณัาเหตุผู้ลืควิามจำาเป็น 

เป็นราย์ ๆ  ไป เนื�องจากต้องใช้ัเงินงบประมาณัเงินราย์ได้ข้องคณัะวิทิย์าศุาสตร์


