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นกัศึกษาวทิยส์ิง่แวดล้อม ได้รบัทนุเยาวชนคณุภาพแหง่ป ี2020
(Quality Youths Scholarship of The Year 2020) จาก มสวท.

นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” (Quality Youths 
Scholarship of The Year 2020) จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีศาสตราจารย์ 
ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดง
ความยินดี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” (Quality Youths Scholarship of 
The Year 2020) เป็นทุนที่ด�าเนินการโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคัดเลือกผู้สมควร
ได้รับทุนฯ จากนิสิต นักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ให้เหลือจ�านวน 19 คน 
เพ่ือมอบทุนการศึกษาจ�านวน 1 หมื่นบาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และบรรจุชื่อ
เข้าสู่ท�าเนียบเกียรติยศ “ท�าเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ให้เยาวชนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของตนเอง และเห็นคุณค่าของการสร้างผลงาน หรือ
กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยนางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
หลากหลายผลงาน อาทิ ผลงาน เร่ือง แอร์โมโฟ : การติดตามตรวจสอบและ
การคาดการณค์ุณภาพอากาศ AirMOFo : Air Quality Monitoring and Forecasting 
ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2020) 
รวมท้ังการเข้าร่วมอบรมและแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 
2020 (Young Thai Science Ambassador 2020; YTSA2020) รอบระดับประเทศ 
และยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าศึกษาดูงาน Youth Ecosperity 
Dialogue 2021 ที่ Singapore Management University, Singapore อีกด้วย



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรมสู้ (ทัน) ควัน Smog 
Fighting for Future Forward นวตักรรม สูห้มอกควนั 
ซึง่จดัโดย การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
รว่มกบัอทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (STeP) ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 
2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม เนตรนภา ผลงานการ
คดิคน้นวตักรรม เรอืเหาะไรค้นขบัส�าหรบัตรวจจบัการ

เผาป่า (ใช้ระบบ AI สั่งการ และใช้พลังแสงอาทิตย์ในการขับเคล่ือน) และการเขาถึงพิกัดไฟป่าได้อย่าง
รวดเรว็และแมน่ย�า สมาชกิทมีประกอบดว้ย นางสาวนงนภสั หายทุกข ์และนายภาณวุตัน ์พลแหลม นกัศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม SACOR ผลงานการคิดค้นนวัตกรรม อุปกรณ์เสริม
เพ่ือปอ้งกนัอนัตรายในการดบัไฟปา่ (sensor ตรวจจบัความรอ้นและระยะ เพ่ือไม่ใหเ้ขา้ใกลเ้ปลวไฟ) ส�าหรบั
เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวชฎารัตน์ ศีลธรรม นางสาวไปรยา วิทยาประภากร 
นายพรชัย พรมเสน และนายอนุวัตร กาลจักร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1

โดยทมีท่ีไดร้บัรางวลัชนะเลศิ ไดร้บัเงนิรางวลั 15,000 บาท และทีมท่ีได้รับรางวลัรองชนะเลศิอันดบัที ่1 
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

นกัศึกษาวทิย ์
สิง่แวดล้อม 
ควา้ 2 รางวลั
การประกวดนวตักรรม 
สูห้มอกควนั 
ของ กฟผ. 
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เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วม
บริจาคเงินสมทบกองทุน 60 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ มช. รวมกว่า 
1.1 ล้านบาท โดยกลุ่มศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 33 รหัส 
3305 บริจาคเงินจ�านวน 
100,000 บาท และคุณวิโรจน์ 
คุณศิริพรรณ (ศรีบัณฑิตกุล) 
บุญอริยะ ศิษย์เก่ารุ่น 20 รหัส 
2005 บริจาคเงินจ�านวน 
1 ,000,000 บาท โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ 
ไชยเรืองศรี คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร

ศิษยเ์ก่าคณะวทิยาศาสตร ์
รุน่รหสั 33 และ 20 บรจิาคเงินสมทบ
กองทนุ 60 ป ีคณะวทิยาศาสตรฯ์ 
รวมกวา่ 1.1 ล้านบาท  

คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้แทนรับมอบ และแสดงความ
ขอบคุณ ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์     

ทั้งนี้ กองทุนกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
มช. เป็นทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง
อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และจัดหาครุภัณฑ์และ
เครื่องมือวิจัยในระดับสูง

คณะวิทยาศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณ
ศิษย์เก่าทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้



คณะวิทยาศาสตร์จัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 น�านักเรียนท่ีผ่านการ
คัดเลือกจากทั่วประเทศ ร่วมประลองทักษะทางชีววิทยา เฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยก้าวเข้าสู่
การแข่งขันระดับโลก มุ่งกระตุ้นเด็กไทยใส่ใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 
2563 

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ 
ครั้งที่ 17 : 17th Thailand Biology Olympiad (17th TBO) ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มช. และประธานคณะกรรมการอ�านวยการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน
การจัดการแข่งขันฯ

คณะวทิยาศาสตรจ์ดัแขง่ขนั
ชวีวทิยาโอลิมปกิระดับชาติ 

ครัง้ท่ี 17

ส�าหรับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา ประเทศไทยได้เริ่มส่งนักเรียนไปแข่งขัน
ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2534 จากนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 เม่ือปี พ.ศ. 2538 และเริ่มจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติขึ้น เมื่อปี 
พ.ศ. 2547 เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

การจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 5-9 ธันวาคม 
2563 โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟา้กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 



(มูลนิธิ สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีนักเรียนจากศูนย์ 
สอวน. ทั่วประเทศ และนักเรียนจาก สสวท. เข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน 95 คน อาจารย์และ
ครูผู้สังเกตการณ์จากแต่ละศูนย์จ�านวน 44 คน พร้อมทั้งมีนักศึกษาพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาช่วยงาน 
คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
ประมาณ 300 คน โดยนอกจากจะมีเป้าหมายเพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรม
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในโครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ของ สสวท. แล้ว ยังมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความ
สามารถทางวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติการ 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อนได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนและ
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านการเรียนและการสอน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างอาจารย์จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ

ส�าหรับการทดสอบ ข้อสอบภาคปฏิบัติจะเน้นทักษะการทดลอง ส่วนการตรวจข้อสอบและ
ประเมินผลจะด�าเนินการโดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในส่วนของการมอบรางวัลจะมีการ
จัดล�าดับเป็นรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานท่ีตกลง
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและอาจารย์ผู้แทนศูนย์ นอกจากนั้น ยังมีรางวัลพิเศษ

ต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลคะแนนรวมสูงสุด รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติ
การสูงสุด และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด 4 ภูมิภาค

ผลการแข่งขันปรากฏว่า มีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง จ�านวน 10 รางวัล รางวัล
เหรียญเงิน จ�านวน 20 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง จ�านวน 30 รางวัล และรางวัลพิเศษ 
จ�านวน 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสอบภาคทฤษฎี
สูงสุด ผู้แข่งขันท่ีได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติสูงสุด ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดประจ�าภาคเหนือ 



ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดประจ�าภาคใต้ ผู้แข่งขันท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดประจ�าภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และผู้แข่งขันท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดประจ�าภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 
โดยผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย จากศูนย์ 
สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ท้ังนี้ นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด จ�านวน 15 คน จะได้เข้าร่วมอบรมใน
โครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งด�าเนินการโดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือพัฒนาและต่อยอดไปสู่การแข่งขัน
ระดับนานาชาติ

ในพิธีปิดงาน นอกจากการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้ส่งมอบธงการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ให้กับศูนย์ 
สอวน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ 
ครั้งที่ 18 ในปี 2564 ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการบริหารมูลนิธิ สอวน. กล่าวว่า 
“มูลนิธิ สอวน. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ 
คร้ังท่ี 17 โดยเฉพาะนักเรียนท่ีได้รับรางวัลต่าง ๆ  การแข่งขันนี้เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนในเชิงวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากล เพ่ือจะได้น�าไปพัฒนาศักยภาพตนเอง เพ่ือน�าไปสู่ 

การแข่งขันในระดับท่ีสูงข้ึน และเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคตของนักเรียนเอง นักเรียนท่ีไม่ได้
รับรางวัลในวันนี้ยังมีโอกาสพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น การที่นักเรียนทุกคนสามารถผ่านเข้ามาในการ
แข่งขันระดับชาติน้ีได้ ถือว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถสูง เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ประเทศชาติฝาก
ความหวังไว้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 
ต่อเพ่ือนร่วมช้ัน ต่อโรงเรียน และต่อชุมชน เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศต่อไป”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยในระดับสากล และการพัฒนาที่ย่ังยืน

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เล็งเห็นความส�าคัญ
ของวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยเฉพาะการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์และภูมิปัญญาของ
คนไทยซึ่งเป็นฐานรากที่มั่นคงในการเสริมสร้างการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศ โดยในปี 2559 วช. ได้สนับสนุนการวิจัย 
เรื่อง “การพัฒนาแก้วคริสตัลปราศจากตะกั่วและการประดิษฐ์
แก้วคริสตัลบาง” ภายใต้แผนงานเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม
ด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี น�าโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.กมลพรรณ เพ็งพัด นักวิจัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมคณะ และปัจจุบันได้พัฒนางานที่ เน้น 
“การประดิษฐ์แก้วคริสตัลบางเพ่ือประยุกต์เป็นกระจกโบราณ” 
ร่วมกับโรงงานการผลิตกระจกโบราณของนายรชต ชาญเชี่ยว 
พร้อมคณะ เพ่ือพัฒนาสูตรกระจกโบราณใหม่ ๆ  เป็นกระจกจืน 
และกระจกเกรียบ จนสามารถน�ากระจกจืนและกระจกเกรียบ
ไปบูรณะโบราณสถานและโบราณวัตถุได้หลายแห่ง อีกทั้ง
ยังสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบประดับกระจกจืนและ
กระจกเกรียบท่ีสามารถน�าไปใช้งานในการบูรณะโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้กระจกจืนและ
กระจกเกรียบตกแต่งเพ่ือขยายผลเชิงพาณิชย์ในอนาคต 

และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 วช. ได้ถวายสัตภัณฑ์
ที่ประดับกระจกจืน ซึ่งเป็นกระจกท่ีได้จากงานวิจัย ณ วัดช่างฆ้อง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก ศิลปิน 
“ฝุ่น หอสูง” นายชาญยุทธ โตบัณฑิต ออกแบบและสร้างสัตภัณฑ์ 
เป็นความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการน�าผลงานวิจัยจาก
ห้องปฏิบัติการ ท่ีสามารถต่อยอดทั้งเชิงพาณิชย์และสามารถ
น�าไปท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย เพ่ือรักษามรดก
อันทรงคุณค่าให้คงอยู่เคียงคู่คนไทยสืบไป

กระทรวง อว. โดย วช. รว่มกับ มหาวทิยาลัย
เชยีงใหม ่ขบัเคล่ือนโครงการการรื้อฟื้ นการผลิต

กระจกเกรยีบและจนืแบบโบราณ 
เพื่องานบูรณะและอนรุกัษ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



 ศูนย์วิจัยฟสิิกส์ของพลาสมาและล�าอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุม
วิชาการนานาชาติทางรังสีและการปลดปล่อยของวัสดุ ครั้งที่ 3 “The 3rd International 
Conference on Radiation and Emission in Materials (ICREM-2020) ระหว่าง
วันที่ 15-19 ธนัวาคม 2563 โดยได้รบัเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย ์ดร.สมัพันธ ์สงิหราชวราพันธ์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ 
ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานความเป็นมา
ของการจัดงาน ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส�านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นักวิชาการ 
และนักวิจัย ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับฟสิิกส์ของรังสีและการปลดปล่อยจากวัสดุ
ด้วยล�าไอออน / พลาสมา และการประยุกต์ ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้า
ร่วมงานจากท้ังในและต่างประเทศ ตลอดจนได้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีรังสี
และการปลดปล่อยจากวัสดุในปัจจุบัน เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยทางรังสี
และการปลดปล่อยของวัสดุในระดับสากล

พธิเีปดิการประชุมวชิาการ 
International Conference on Radiation and 

Emission in Materials (ICREM-2020)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยในระดับสากล และการพัฒนาที่ย่ังยืน



คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน
วันตลาดนัดความรู้ CoP Day, 
Science CMU ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 
เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
ณ ห้องสัมมนา ช้ัน 2 อาคาร 
40 ปีฯ โดยได้รับเกียรติจาก 
ผศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะ
วิทยาศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน 
และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้

คณะวทิยาศาสตรจ์ดังานวนัตลาดนดัความรู ้ 
CoP Day, Science CMU 

ปท่ีี 3 ครัง้ท่ี 1 

ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
ร่วมกับตัวแทนกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ CoP ที่ได้รับรางวัลประจ�าปี 
2563 ได้แก่ กลุ่ม Living Library โดยนางสาวอุทุมพร  มณีวรรณ์ 
กลุ่ม Sci CMU e-Document โดยนางเบญจวรรณ  ใจสักเสริญ 
และนางวลัยพร เรือนมูล และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกองทุน
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์  โดยนางอัมพร ทัพบุรี หลังจากนั้นมี
การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการจัดท�ากลุ่ม CoP ประจ�าปี 2564 
เพ่ือค้นหาหัวข้อในการพัฒนากลุ่ม CoP แต่ละสายงาน

ทัง้น้ี การจดักจิกรรมครัง้ตอ่ไป 
ก�าหนดจัดข้ึนในวันที่ 10 มีนาคม 
2564 เพ่ือให้แต่ละกลุ่มรายงาน
ความก้าวหน้าการด�าเนินงาน 
ของกลุ่ม CoP และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคการ 
ด�าเนินงาน เพ่ือร่วมกันผลักดัน
ให้การด�าเนินงานของแต่ละกลุ่ม
ส�าเร็จลุล่วงต่อไป



ชมรมผู้เกษียณอายุงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หรือ ชกว. มช. น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์ ประธาน
ชมรมฯ และคณะกรรมการชมรมฯ จัดงานวันครบรอบ 10 ปี ชกว. มช. 
“วันชื่นชุมนุม ชกว. มช.” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก 
เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย
ผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ซ่ึงจัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เกษียณ
อายุงานของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งอดีตผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 
ได้ร่วมพบปะ สังสรรค์ และเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของ
การก่อตั้งชมรมฯ ร่วมกัน และเพ่ือสานความสัมพันธ์อันเหนียวแน่น
ระหว่างสมาชิกชมรมฯ และคณะฯ เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
ณ บริเวณลานสนามหญ้า อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ชมรมผูเ้กษียณอายุงานคณะวทิยาศาสตร ์
จดังานวนัครบรอบ 10 ป ีชกว. มช.



ทีมนักวจิยั มช. ใหก้ารต้อนรบัผูว้า่ราชการ
จงัหวดัเชยีงใหม ่ในโอกาสเขา้เยีย่มชม

ศูนยก์ารเรยีนรูศิ้ลปะโบราณและวทิยาศาสตรล้์านนา

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกมนตรีเทศบาลต�าบลสุเทพ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
ศิลปะโบราณและวิทยาศาสตร์ล้านนา (Lanna Ancient Art and Science Learning Center) 
ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ท่ีได้มีการเปิดให้บริการ
อย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา   

ทั้ง นี้ทีมงานห้องปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการของศูนย์การเรียนรู้ น�าทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต 
เกตตะพันธุ์ ได้ให้การต้อนรับ ร่วมกับทีมงานผลิตส่ือ Virtual Reality (VR) จากส�านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เยี่ยมชมศูนย์ฯ ชมนิทรรศการ อุโมงค์
จ�าลอง และใช้งานตัวทดลองภาพเสมือนจริง (VR Demo) ที่น่าตื่นเต้นและเพ่ิงจัดท�าขึ้นมาใหม่ 
โดยก�าลังอยู่ในช่วงหาผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดท�า VR แบบสมบูรณ์ต่อไป   

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม และ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในช่วงปลายเดือนมกราคม 
2564 ส�าหรับผู้สนใจเข้าเย่ียมชมสามารถติดต่อ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธ์ุ เบอร์โทร 084-608-5461 



มช. เปดิเรอืนเพาะช�ากล้าไมท้้องถ่ินแหง่แรก 
รวบรวมเมล็ดพนัธุไ์มท้้องถ่ินภาคเหนอืหายาก 

ตัง้เปา้เปน็แหล่งวจิยัและผลิตกล้าไมฟ้ื้ นฟูปา่ดอยสเุทพและภาคเหนอื

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ ถือฤกษ์งามยามดี
วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2563 จัดงานเปิด “เรือนเพาะช�ากล้าไม้ท้องถิ่น” ณ ศูนย์
ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ ์
สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ
ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายหน่วยงานพันธมิตรที่มาร่วมมือกันท�ากิจกรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปลูกจิตส�านึกรักสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือรักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป 

ภายในงานมีการเยี่ยมชมเรือนเพาะช�ากล้าไม้ท้องถิ่น กิจกรรมสาธิตการเพาะเมล็ดและ
การย้ายกล้าไม้ท้องถ่ินแก่ผู้ที่สนใจ และการแจกต้นกล้าไม้ท้องถ่ินเพ่ือให้น�ากลับไปปลูกที่บ้าน 



อาจารย์ ดร.เดีย พนิตนาถ แชนนอน หัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 
กล่าวว่า “เรือนเพาะช�ากล้าไม้ท้องถิ่นแห่งนี้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นภาคเหนือหายาก 
ส�าหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเมล็ดไม้ท้องถิ่นในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตกล้าไม้ท้องถิ่น
เพ่ือการฟื้ นฟูป่าบนดอยสุเทพซึ่งระบบนิเวศป่าได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไฟไหม้ป่าในทุก ๆ  ปี และ
ฟื้ นฟูป่าในพ้ืนท่ีภาคเหนือ รวมถึงการวิจัยกล้าไม้ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยวิจัยการฟื้ นฟูป่า (FORRU) ของ
คณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็นพ้ืนที่ส�าหรับสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผ่านการอบรมและการลงมือปฏิบัติในสถานที่จริง เพ่ือสร้างความตระหนักแก่เยาวชนและชุมชนให้เห็น
ความส�าคัญของธรรมชาติ และส่งเสริมชุมชนให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ และ
ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่องนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้น�าในการสร้าง จัดการ สร้างเสริมสมรรถนะ และแบ่งปัน
ด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน”  



เรือนเพาะช�ากล้าไม้ท้องถิ่นของศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ลักษณะ
เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ และเรือนเพาะช�า ขนาดพ้ืนที่โดยรวม 100 ตารางเมตร สร้างข้ึน
เมื่อปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดใช้
อย่างเป็นทางการในวันที่ 4 ธันวาคม 2563  เรือนเพาะช�ากล้าไม้ท้องถิ่นแห่งนี้ ประกอบด้วย 

1. ห้องนิทรรศการ จัดแสดงข้อมูลการฟื้ นฟูป่าโดยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง องค์ประกอบ
ของเมล็ด ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง และตัวอย่างอุปกรณ์เรือนเพาะช�า 

2. ห้องเก็บตัวอย่างเมล็ด จัดแสดงข้อมูลโครงการธนาคารเมล็ดเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม
ของไม้ท้องถิ่น ประเภทของเมล็ด ตัวอย่างเมล็ดพันธ์ุไม้ท้องถิ่น และตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

3. ห้องเก็บอุปกรณ์ เก็บอุปกรณ์เรือนเพาะช�า วัสดุเพาะเมล็ด วัสดุปลูก และอุปกรณ์ต่างๆ 
4. พ้ืนที่เตรียมและเพาะเมล็ด พ้ืนท่ีส�าหรับการเพาะเมล็ดและจัดเตรียมวัสดุปลูก 
5. พ้ืนที่อนุบาลกล้าไม้ พ้ืนท่ีส�าหรับวางกล้าไม้ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมน�าไปปลูก เรือนเพาะช�า

กล้าไม้นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญของการฟื้ นฟูระบบนิเวศป่า โดยเป็นแหล่งเพาะช�าและ
ผลิตต้นกล้าไม้เพ่ือน�าไปปลูกป่า นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม ทั้งทางการศึกษา
และสังคมของชุมชน ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการฟื้ นฟูป่ามากยิ่งข้ึน 
ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สภาพแวดล้อมต่อไป  

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม นางสาวเอื้องอริน สายจันทร์ 
โทรศัพท์ 084-6116345 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อีเมล doisuthep.center@cmu.ac.th
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แนะนำ�บุคล�กรใหม่ 
คณะวิทย�ศ�สตร์

ต�ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติงำน 
สังกัด ศูนย์วิจัยวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม
ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำรัฐศำสตร์
คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ต�ำแหน่ง อำจำรย์ 

สังกัด ศูนย์วิจัยวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม
ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

อ.ดร.ณัตติพร ยะบึง 

น�งส�วสุกฤต� บุญภ�  

วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยในระดับสากล และการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : sCi )
scientific Management บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Customer and Valued-People Focus มุ่งเน้นพัฒนาคุณค่าให้บุคลากรและนักศึกษา
institutional Learning เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.  เห็นชอบ การขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษเพ่ือสอนกระบวนวิชา ประจ�าภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 4 ราย โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
ให้ฝ่ายวิชาการทบทวนประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มช. เรื่อง แนวปฏิบัติการ
จ้างอาจารย์พิเศษเพ่ือการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรภาคปกติ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2.  เห็นชอบ การเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาฟสิิกส ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ.2564) 

3.  เหน็ชอบ บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ และบริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จ�ากัด 

4.  เห็นชอบ การขออนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เรือนค�า 
ลาไปปฏิบัติงานวิจัย ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น 

5.  เห็นชอบ เสนอช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ เป็นผู้ท่ีสมควรได้รับ
การยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่น ของมหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2563 

6. เหน็ชอบ การรายงานการประเมนิผลทดลองปฏบิตังิานของพนกังานมหาวิทยาลยั 
จ�านวน 2 ราย 

7.  เห็นชอบ การเพ่ิมปรับงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อคน และ
ใหมี้ผลบงัคับในปกีารศึกษา 2563 เป็นตน้ไป โดยใชง้บประมาณจากสว่นกลาง

8.  เห็นชอบ (รา่ง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มช. เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตัสิหกจิศึกษา ส�าหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี 
โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและเพ่ิมเติม 

9.  เห็นชอบ ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ�าปี 2564 

10. เหน็ชอบ การขอต้ังงบอดุหนนุโครงการบริการวชิาการ จากงบประมาณแผน่ดนิ 
ปีงบประมาณ 2565 จ�านวน 3 โครงการ 

11. เห็นชอบ การขอตั้งงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง) 
จากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
ในรายการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่ขอตั้งจากงบแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2565 

12. การรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
ระยะที่ 12 ปีงบประมาณ 2563 ที่ประชุมเห็นชอบให้น�าเข้าพิจารณาเป็นวาระ
เรื่องสืบเนื่องในคราวต่อไป

13. เห็นชอบ การขอกรอบอัตราพนักงานส่วนงานเพ่ิม ในปีงบประมาณ 2565 
เพ่ือเตรียมทดแทนผู้เกษียณอายุ และตามภาระงานที่เพ่ิมขึ้น  

14. เห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ และ
ศวท-มช. ประจ�าปีงบประมาณ 2565 โดยที่ประชุมมีมติเพ่ิมเติม 1) ปรับลด
ตัวเลขรายจ่าย โดยปรับลดจากงบประมาณรายจ่ายส่วนกลาง 2) เพ่ิมงบ
หมวดเงินสนับสนุนสหกิจศึกษาในวงเงินที่เพ่ิมขึ้นตามเสนอ

15. เห็นชอบ การขออนุมัติกรอบอัตราก�าลังเชิงรุกของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจ�าสายวิชาการ ต�าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เลขที่อัตรา E180235 ซึ่งเป็นอัตราของภาควิชาเคมี

1.  เห็นชอบ ผลการเรียนระดับปริญญาตรี ประจ�า

ภาคการศึกษาที ่1/2563 โดยมขีอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

2.  เหน็ชอบ การเสนอขอปรบัปรงุหลกัสูตร วท.บ.สาขา

วิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

โดยทีป่ระชมุมขีอ้เสนอแนะใหภ้าควชิาชวีวทิยา และ

ภาควิชาสถิติ หารือความซ�า้ซ้อนของกระบวนวิชา 

215305 และปรับกระบวนวิชาให้มีความเหมาะสม 

ต่อไป

3.  เหน็ชอบ การเสนอขอปรบัปรงุหลกัสูตร วท.บ.สาขา

วิชาสัตววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

4.  เหน็ชอบ การเสนอขอปรบัปรงุหลกัสูตร วท.บ.สาขา

วิชาอัญมณีวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

5.  เหน็ชอบ การเสนอขอปรบัปรงุหลกัสูตร วท.บ.สาขา

วิชาธรณีวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

6.  เหน็ชอบ การเสนอขอปรบัปรงุหลกัสูตร วท.บ.สาขา

วิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

7.  เหน็ชอบ การเสนอขอเปิดและปรับปรงุกระบวนวชิา 

สาขาวชิาชีววทิยา ดังนี ้เปดิใหม ่จ�านวน 1 กระบวน

วิชา และปรับปรุง จ�านวน 58 กระบวนวิชา 

8.  เหน็ชอบ การเสนอขอเปิดและปรับปรงุกระบวนวชิา 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ดังนี้ เปิดใหม่ จ�านวน 4 

กระบวนวชิา และปรบัปรงุ จ�านวน 30 กระบวนวิชา 

9.  เหน็ชอบ การเสนอขอเปดิและปรับปรุงกระบวนวชิา สาขา

วิชาเคมี เปิดใหม่ จ�านวน 12 กระบวนวิชา และ

ปรับปรุง จ�านวน 65 กระบวนวิชา 

10. เหน็ชอบ รายงานความกา้วหนา้ของการไปเพ่ิมพูน

ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1  จ�านวน 8 ราย 

11.  การขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนกลุ่มชุมชน

นักปฏิบัติ (CoP) เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลงานในปี 

2564 ทีป่ระชุมมีมตใิหเ้ลือ่นไปประชมุในคราวตอ่ไป

12.  เหน็ชอบ การเสนอชือ่ผูไ้ดร้บัคดัเลือกเป็นอาจารย์

ผูส้อนดเีดน่ คณะวทิยาศาสตร ์ประจ�าปกีารศึกษา 

2563 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี  สุรีย์

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์ ครัง้ที ่20/2563  
เมือ่วนัท่ี 11 พฤศจกิายน 2563

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์  
ครัง้ที ่21/2563 เมือ่วนัที ่24 
พฤศจกิายน 2563

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยในระดับสากล และการพัฒนาที่ย่ังยืน
วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยในระดับสากล และการพัฒนาที่ย่ังยืน



ในบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นภาควชิาชีววทิยากว่า 80 ชีวติ ผมคงเป็นลูกศิษย์ที่น่าปวดหัวและน่าเป็นห่วงที่สุดคนหนึ่งของคณาจารย์ 
ด้วยผลการเรยีนลุ่ม ๆ  ดอน ๆ  และความไร้เป้าหมายในการศึกษาเล่าเรยีนรวมถึงการท�างานในอนาคต แต่ในที่สุดแล้วทั้งอาจารย์ เพื่อน 
พี่ น้อง ก็ช่วยทั้งผลักทั้งดันจนผมเป็นบัณฑิตลูกช้างจนได้ ด้วยเวลา 5 ปีเต็มและเกรดเฉลี่ย 2 ต้น ๆ

อาจารย์อุราภรณ์ สะอาดสุด ท่านเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรกึษา ที่ปรกึษาปัญหาพิเศษ และเป็นครูที่รักและเป็นห่วงลูกศิษย์ทุกคน
เหมือนกับลูกของท่านเอง แม้ท่านจะเป็นอาจารย์ด้านวทิยาศาสตร์ แต่ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งท่ีผมได้รับจากอาจารย์มามากที่สุดคือความละเอียด 
พิถีพิถันในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และกลายมาเป็นทักษะส�าคัญในการท�างานในเวลาต่อมา

ผมเรยีนจบปี พ.ศ. 2546 ช้ากว่าเพื่อนส่วนใหญ่ไป 1 ปี รับปรญิญาพร้อมรุ่นน้อง ในช่วงแรกหลังเรยีนจบผมประสบปัญหาอย่างมาก 
ในการหางานท�า อยู่ในสภาพบัณฑิตตกงานวนเวยีนเข้าออกภาควชิาเหมือนเมื่อตอนยังเรยีนอยู่ อาจารย์ปานมุก วัชรปิยโสภณ จึงให้
โอกาสได้ท�างานเป็นผู้ช่วยวจิัยในโครงการวจิัยของท่าน หลังจากนั้นจึงได้ท�างานเป็นผู้ช่วยวจิัยในโครงการวจิัยของอาจารย์กานดา 
หวังชัย รวมระยะเวลาปีเศษ ประสบการณ์ท�างานตรงนี้ได้กลายเป็นเสมือนใบเบิกทางสู่การท�างานอื่น ๆ เพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมา
ไม่ว่าผมจะสมัครงานในต�าแหน่งใดก็ได้รับการพิจารณารับเข้าท�างานทุกต�าแหน่ง แตกต่างจากตอนที่พึ่งเรยีนจบใหม่อย่างมาก ผมจึง
ได้เรยีนรู้ว่าใครเขาจะเช่ือว่าเราท�าได้ก็ต่อเมื่อเราได้ท�าให้เขาดูแล้วว่าเราท�าได้จรงิเท่านั้น

ช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2551 ผมยังคงใช้ชีวติและท�างานอยู่ที่เชียงใหม่ งานที่ท�าคือเป็นกองบรรณาธิการของบรษัิทผลิตส่ือ 
จนกระทั่งบรษัิทปิดตัวลงผมจึงตัดสินใจว่าจะกลับไปใช้ชีวติที่บ้านเกิดคือจังหวัดแพร่ สิ่งที่ต้องคิดอย่างมากคือในการกลับไปนั้น 
จะไปท�างานอะไรเพราะเมืองแพร่นั้นไม่ได้มีงานหลากหลายให้ท�าเหมือนเมืองเชียงใหม่ และผมให้ความสนใจอาชีพครูเพราะเชื่อว่าเป็นงาน

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยในระดับสากล และการพัฒนาที่ย่ังยืน

ฉัตรชัย ชัยนนถี 
รหัส ป.ตรี :  4105178 ศิษย์เก่าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาชีพปัจจุบัน :  รับราชการครู ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว 

(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) อ�าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ

“ใครเขาจะเชื่อว่าเราทำาได้ก็ต่อ

เมื่อเราได้ทำาให้เขาดูแล้วว่า

เราทำาได้จริงเท่านั้น”

ที่จะท�าให้เราได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ตามที่ได้เรยีนมามากที่สุดแล้ว

แต่การจะท�างานเป็นครูไม่ใช่
เร ื่องง่าย ๆ ส�าหรับผมซึ่งไม่ ได้
เรยีนจบศึกษาศาสตร์มาโดยตรง  
ผมได้ไปสมัครเป็นครูวทิยาศาสตร ์
ในโรงเรยีนเอกชนหลายแห่งใน
จังหวัดแพร่ ซึ่ งทุกแห่งจะบอก
กับเราเหมือนกันว่าเขาสนใจเรามาก
เพราะเราจบจากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
แต่ไม่สามารถรับเราเป็นครูได้เพราะ
เราไม่มีใบประกอบวชิาชีพครู ท�าให้
ผมได้เรยีนรู้สิ่งใหม่พร้อมกัน 2 สิ่ง 
สิ่งแรกคือพี่น้องลูกช้างของเราได้ 



ออกไปสร้างมาตรฐานที่สูงมากไว้กับสังคมภายนอก ความเป็นมหาวทิยาลัยเชียงใหม่จึงได้รับการยอมรับนับถืออย่างสูงและเราสมควร
ต้องภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และอีกสิ่งหนึ่งคือแม้เราจะมีต้นทุนที่ดีอย่างไรก็ตาม แต่ทุกที่มีกฎกติกาที่เราต้องยอมรับ เคารพและปฏิบัติตาม
หากต้องการเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของที่แห่งนั้น ท�าให้เราต้องเรยีนรู้เงื่อนไขท่ีเราต้องผ่าน ต้ังเป้าหมาย หาวธิีการ และลงมือท�าเพื่อบรรลุ
สู่เป้าหมายนั้นเสมอ และการก้าวไปข้างหน้าจะท�าให้เราได้เจอเงื่อนไขใหม่ เป้าหมายใหม่อยู่ตลอดเส้นทาง

เมื่อเร ิ่มตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะเป็นครูผมจึงต้องหาวธิีการที่จะมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู ซึ่งวธีิการหลักมีอยู่ 2 แนวทาง 
แนวทางแรกคือการขอสอบเทียบมาตรฐานตามท่ีคุรุสภาก�าหนด และอีกแนวทางหนึ่งคือการเรยีนให้จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพครู 
ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา ซึ่งจะมีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  ผมเลือกเรยีนหลักสูตรดังกล่าวของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ซ่ึงมีความน่าเชื่อถือและสะดวกต่อการเดินทางไปเรยีนมากที่สุดส�าหรับผม ใช้เวลาเรยีนและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
หรอืเรยีกง่าย ๆ ว่าฝึกสอนรวม 3 ภาคเรยีนหรอืประมาณ 1 ปีคร ึ่ง จึงส�าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวชิาชีพครูและสามารถ
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูได้ ที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือผมได้รู้จักภรรยาของผมตอนมาเรยีนด้วยกันที่นี่เอง

เมื่อได้ใบเบิกทางมาแล้วเป็นจังหวะเดียวกันพอดีกับที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่-น่าน ซึ่งเพิ่งก่อตั้ง
ขึ้นมาได้ไม่ถึงปี เปิดสอบบรรจุครู ผมจึงสมัครสอบในวชิาเอกวทิยาศาสตร์ และการสอบครั้งน้ีท�าให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าการตั้งเป้าหมาย 
การหาวธิีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย และการลงมือท�านั้นจะน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ ไม่ต่างจากกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ที่เราได้รับการปลูกฝังมา หรอืที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ในเร ื่องของอรยิสัจ 4 ผมสามารถสอบได้ในล�าดับที่ 1 มีสิทธิ์เลือกท�างานใน
โรงเรยีนใดก็ได้ที่มีอัตราว่างอยู่ ผมพูดได้เต็มปากว่าการสอบน้ันไม่ยากเลย แต่กระบวนการก่อนที่ผมจะมีสิทธิ์สอบน้ันยากและใช้เวลา
นานมาก มีโรงเรยีนให้เลือก 4 โรงเรยีน มีอยู่ 3 โรงเรยีนที่อยู่ในจังหวัดน่านและหนึ่งในนั้นคือโรงเรยีนประจ�าจังหวัด แน่นอนว่าผมเอง
ก็อยากท�างานในโรงเรยีนที่ใหญ่และมีชื่อเสียง แต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจเลือกโรงเรยีนในจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นโรงเรยีนมัธยมศึกษาประจ�า
อ�าเภอ เพราะเป้าหมายแรกคือการได้กลับมาอยู่บ้านและดูแลครอบครัว ผมบรรจุเข้ารับราชการครูในปี พ.ศ. 2554

หลังจากเป็นครูได้ 2 ปี ผมจึงตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นผู้บรหิารสถานศึกษา ซึ่งก็เช่นเดียวกับครูคือจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
ผู้บรหิารสถานศึกษา ผมจึงได้ไปเรยีนต่อปรญิญาโทสาขาการบรหิารการศึกษา มหาวทิยาลัยรามค�าแหง ซึ่งมีสาขาวทิยบรกิารในจังหวัดแพร ่
และสามารถขออนุญาตศึกษาต่อได้โดยไม่ใช้เวลาราชการ ใช้เวลาเรยีนเวลาห้าโมงเย็นถึงสามทุ่ม สัปดาห์ละ 3 วัน ตลอดเวลา 2 ปีเต็ม 
เมื่อจบปรญิญาโทแล้วจึงสามารถขอใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผู้บรหิารสถานศึกษาได้ ซึ่งก็เป็นเพียงเงื่อนไขข้อหนึ่งเท่านั้น ยังมีเง่ือนไข
อีกหลายข้อที่ต้องผ่าน และผมก็ท�าเช่นเดิม ตั้งเป้าหมาย ก�าหนดวธีิการ และลงมือท�า

จนถึงตอนนี้ในชีวติของผมทั้งการงานและครอบครัวก็ยังมีเป้าหมายใหม่ ๆ  ให้มุ่งไปเสมอ ผมมีชีวติที่ดี มีความสุขตามอัตภาพ รู้จัก
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ได้อีกมาก สิ่งท่ีผมอยากจะบอกคือมหาวทิยาลัยเชียงใหม่คือสารตั้งต้นที่หล่อหลอมให้ผมเป็นอย่างที่ผมเป็นในทุกวันนี้ ขอบคุณภาควชิา
ชีววทิยา ขอบคุณคณะวทิยาศาสตร์ ขอบคุณมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ครับ

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



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

E-magazine


