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ศิษยเ์ก่าคณะวทิยาศาสตร ์รุน่รหสั 115 
บรจิาคเงินสมทบกองทนุพฒันาคณะฯ กวา่ 1 ล้านบาท 

และมอบสมทบกองทนุภาควชิา ภาควชิาละ 1 หมื่นบาท

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นรหัส 115 มอบเงินบริจาค
เพ่ือสมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 1,000,000 บาท และสมทบ
กองทุนภาควิชา ภาควิชาละ 10,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ 
ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เป็น
ผู้แทนรับมอบและแสดงความขอบคุณ ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณ
รับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

โดยกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์เป็นทุนท่ีก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือน�าดอกผลไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และพัฒนาคณะทั้งทาง
ด้านการวิจัย และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ

ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
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คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันแนะน�า
สาขาวิชาเอก และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล
เรียนดี ปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้นักศึกษาได้
รับทราบข้อมูล หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการจัด
นักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกสาขา
วชิาเอก และการประกอบอาชพีในอนาคต นอกจาก
นี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีเพ่ือ
เป็นขวัญก�าลังใจให้แก่นักศึกษาท่ีมีความวิริยะ
อตุสาหะในการศึกษาเลา่เรียนจนเปน็ทีป่ระจกัษ์ 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย ์รองคณบดฝีา่ยบริหาร 
เป็นประธานในพิธี เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร ์
จดักิจกรรมวนัแนะน�า
สาขาวชิาเอก 
และพธิมีอบ 
เกียรติบตัร 
รางวลัเรยีนดี 
ปีการศึกษา 2563
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน
เ ปิดโครงการค่ ายอาสา
พัฒนาการศึกษา ประจ�าปี 2563 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชัยพร ตั้งทอง ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย
บุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาฯ ร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีฯ  เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2563 ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 
40 ปี คณะวิทยาศาสตร ์    

เปดิค่ายอาสาพฒันาการศึกษา 
ประจ�าปี 2563

โครงการค่ายอาสาพัฒนาการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจ�า
ทุกปี โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายหลักเพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ได้น�าความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์
ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ตลอดจนเพ่ือเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชน โดยสถานที่ส�าหรับการจัด
กิจกรรมค่ายอาสาฯ ในปีนี้คือ  โรงเรียนบ้านแม่ป๋ัง 
อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีก�าหนดจัดค่ายระหว่าง
วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563



รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิด 
พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในการจัดฝึกอบรม
ปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 
รุ่นท่ี 1/2564 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรทางการศึกษา
จากโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งสิ้น 103 คน เพ่ือเรียนรู้
และเข้าใจในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในงานสวนพฤกษศาสตร์

ศูนยธ์รรมชาติวทิยาดอยสเุทพฯ  
รว่มกับหน่วยงานเครอืขา่ยจดัอบรมปฏิบติัการ
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน หลกัสตูร 5 องค์ประกอบ 
รุน่ท่ี 1/2564
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โรงเรียน ส�าหรับปลูกฝังและสร้างจิตส�านึก
ให้กับเยาวชนไทยในการอนุรักษ์ทรัพยากร
อย่างยั่งยืนต่อไป งานคร้ังน้ีได้รับเกียรติจาก
คุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าท่ีงานใน
พระองค์ ระดับ 6 และ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ 
เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าส�านักงาน อพ.สธ. 
เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงจัดโดยศูนย์
แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 
2563 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ
เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



คณะวทิยาศาสตรเ์ปน็เจา้ภาพสวดพระอภิธรรม

บ�าเพญ็กศุลศพ รองศาสตราจารย ์ดร.อุดม ศรโียธา 
อดตีคณบดีคณะวทิยาศาสตร ์ โดยมผีูบ้รหิาร บุคลากร  

ตลอดจนศิษยเ์ก่าคณะวทิยาศาสตร ์ 
รว่มพธิ ีณ ศาลาสพุจน-์วรลักษณ์ ตียาภรณ์ วดัเจด็ยอดมหาวหิาร  

เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจกิายน 2563
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TCAS-IPAS 64







แนะนำ�บุคล�กรใหม่ 
คณะวิทย�ศ�สตร์

สังกัด ภาควิชาธรณีวิทยา
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Geology 

จาก Oregon State University สหรัฐอเมริกา

อ.ดร.พิช�วุฒิ ม�นพก�วี  

วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยในระดับสากล และการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : sCi )
Scientific Management บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Customer and Valued-People Focus มุ่งเน้นพัฒนาคุณค่าให้บุคลากรและนักศึกษา
institutional Learning เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
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1. เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

2. เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุง 
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

3. เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุง
กระบวนวชิา สาขาวชิาอญัมณวีทิยา 
จ�านวน 3 กระบวนวิชา คือ วิชา 
218483, 218496 และ 218498 

4. เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 

5. เห็นชอบ เสนอช่ือนกัวจิยัเพ่ือบรรจุ
เปน็พนกังานมหาวิทยาลัยประจ�าสาย
วิชาการ แบบตามประสิทธิภาพ 
(Active Recruitment) จ�านวน 1 ราย 
คอื Prof.Julian Ting โดยมข้ีอเสนอแนะ 
ให้ปรับ TOR ด้านผลงานตีพิมพ์ 
ให้มีความท้าทาย ส่วนการสอนและ
การเขียนหนังสือไม่ควรเน้นมาก

6. เหน็ชอบ การใชง้บประมาณเงนิรายได้ 
และเงนิแผน่ดนิ คณะวิทยาศาสตร์ 
แยกตามหมวดรายจ่าย ปงีบประมาณ 
2563 (ไตรมาส 4) 

7. เห็นชอบ ปริมาณการใช้ไฟฟา้และ
ค่าไฟฟ้าของคณะวิทยาศาสตร์  
แยกตามอาคาร ปีงบประมาณ 2561-
2563

1. เห็นชอบ การเสนอปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

2. เห็นชอบ การเสนอปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) โดยท่ีประชมุไดมี้มติเหน็ชอบใหห้ลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี คณะวทิยาศาสตร์ 
ทุกหลักสูตรบรรจุกระบวนพ้ืนฐานต่อไปนี้ไว้ในหลักสูตรอย่างน้อย 1 กระบวนวิชา 
ดังนี้
ก.  กระบวนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (รวมปฏิบัติการ) ได้แก่ ฟสิิกส์: ว.ฟส. 

187+117 หรือเทียบเท่า และเคมี: ว.คม. 111+115 หรือเทียบเท่า และชีววิทยา: 
ว.ชว. 101+103 หรือเทียบเท่า

ข.  กระบวนวิชาสถิติ ว.สถ. 263 หรือ เทียบเท่า
ค.  กระบวนวิชาคอมพิวเตอร์ ว.คพ. 101, 102 หรือ 111 หรือเทียบเท่า
ง.  กระบวนวิชาแคลคูลัส ว.คณ. 111 หรือเทียบเท่า

ทัง้น้ี เพ่ือใหมี้ความรูพ้ื้นฐานทางวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์สถิต ิและคอมพิวเตอร์ 
เพียงพอตอ่การเรยีนในชัน้ปแีละระดบัที่สงูขึน้ และเพ่ือใหค้งความเป็นอตัลักษณข์อง
บัณฑิตทีส่�าเรจ็การศึกษาจากคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ท่ีควรมคีวามรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง

3. เห็นชอบ การเสนอปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

4. เหน็ชอบ การเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร วท.บ.สาขาวชิาชวีเคมแีละชวีเคมีนวตักรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

5. เหน็ชอบ การเสนอปรบัปรงุกระบวนวชิา สาขาวชิาสตัววทิยา จ�านวน 30 กระบวนวชิา 
6. เห็นชอบ ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 

2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1)  ประเภทงานวชิาการ อายไุมเ่กนิ 40 ปี ไดแ้ก ่อาจารย ์ดร.ศุภณฐั ชยัดี สงักดั

ภาควิชาคณิตศาสตร์ อายมุากกว่า 40 ปี ได้แก่ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กนกพร 
แสนเพชร สังกัดภาควิชาชีววิทยา

2)  ประเภทงานปฏบิติัการ กลุม่ดา้นบรกิาร (ธรุการ/ส�านักงาน) ไดแ้ก ่นางราตรี 
ใจสตัย ์ต�าแหนง่พนกังานปฏบิตังิาน สงักดัภาควชิาชวีวิทยา กลุม่ด้านบรกิาร 
(ห้องปฏบิตักิาร) ไดแ้ก ่นายถนอม กองใจ นกัวชิาการคอมพิวเตอร ์(ช�านาญการ) 
สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มด้านบริการ (งานทั่วไป) ได้แก่ 
นางไพลิน สุวรรณ์ พนักงานบริการทั่วไป สังกัดภาควิชาชีววิทยา

3)  ประเภทอาจารยผ์ูม้ผีลงานดเีดน่ในการพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรมแกน่กัศึกษา 
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ทองไว สังกัดภาควิชาชีววิทยา

7.  เห็นชอบ เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่น
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาเพ่ือรับรางวัลประจ�าปี 2563 คือ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชยัพร ตัง้ทอง ต�าแหนง่ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยพัฒนาคณุภาพ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์  
ครัง้ที ่18/2563  
เมือ่วนัท่ี 14 ตลุาคม 
2563

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์  
ครัง้ที ่19/2563 เมือ่วนัที ่28 ตลุาคม 2563

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยในระดับสากล และการพัฒนาที่ย่ังยืน
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ทําไมเลือกเรยีนคณิตศาสตร์ นี่คงเป็นคําถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดในชีวติ เพราะ
การเป็นผู้บรหิารโรงเรยีนอนุบาลดูเป็นอะไรที่ห่างไกลจากคําว่านักคณิตศาสตร์ในสายตา
คนทั่วไป แต่สําหรับตัวเองมีคําตอบง่าย ๆ  อยู่แล้วคือชอบ ทุกครั้งที่เห็นสมการ เห็นสูตร 
เห็นปัญหาท่ีดูซับซ้อนและเห็นวธิีการหาคําตอบของนักคณิตศาสตร์ มันดูสวยงาม มันดู
น่าทึ่ง ซึ่งพอได้มาเรยีนจรงิ ๆ  คณิตศาสตร์ยิ่งตอกยํ้าความสําคัญของมันตัวเอง เพ่ิมความ
ลุ่มลึกในทัศนคติที่เรามีต่อคณิตศาสตร์ ตกตะลึงไปกับโลกใบใหม่ทั้งที่เราอยากก้าวเข้าไปดู
และอยากว ิ่งหนีมันไปให้ไกล 

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่การเรยีนเป็นบันไดเพื่อใช้ก้าวไปสู่ชีวติการทํางาน การสร้าง
บันไดที่แข็งแรงคงสร้างความกดดันและความเครยีดให้มากมาย แต่กับตัวเองที่มีงาน
รองรับอยู่แล้ว (โรงเรยีนเป็นของครอบครัว) มันคือการยกภาระเหล่านี้ออกไป ไม่ต้องห่วง
เร ื่องเกรด ไม่ต้องห่วงเร ื่องงาน เราจึงเลือกลงวชิาที่อยากลง ทุ่มเทกับเร ื่องที่อยากศึกษา 
ทิ้งเร ื่องที่ไม่ชอบ มองผ่านเร ื่องที่ไม่สนใจ บางเร ื่องที่ยากเราจึงมองเป็นความท้าทาย 
ทําได้ก็ดี ทําไม่ได้ก็แทบไม่มีผลเสีย แต่ไม่ว่า
ยังไงก็ตาม กระบวนการที่เราได้ผ่านมา 
ประสบการณ์ในอ้อมกอดของภาควชิา
คณิตศาสตร์ก็ได้มีส่วนสร้างเราให้เป็นเรา
ในทุกวันนี้ ซ่ึง ณ ตอนนั้นเราบอกไม่ได้เลย
ว่าที่เรยีนมาจะเอามาใช้อะไร หรอืจะมีประโยชน์
อะไรกับงานท่ีเราจะต้องไปทํา 

ในช่วงปีแรก ๆ ที่ได้มาทํางาน มันก็
ไม่ต่างจากการเรยีน เราต้องเรยีนรูศ้าสตรใ์หม่ๆ 
ทกัษะใหม่ๆ  แมเ้ราจะอยูก่บัโรงเรยีนมาตัง้แตเ่ดก็ 
ช่วยทํางานมาตั้งแต่อยู่ชั้นประถม พอมา
ทํางานเต็มตัวมันก็เหมือนเราเป็นน้องใหม่
ที่ต้องเรยีนรู้อะไรอีกมาก กว่าการทํางานจะเร ิ่มลงตัวก็ใช้เวลาหลายปี ในช่วงเวลานั้นเอง
ที่ประสบการณ์จากสมัยเรยีนค่อย ๆ  แสดงผลสัมฤทธิ์ออกมา หนึ่งในการเรยีนที่นักศึกษา
ทุกคนต้องผ่านคือการอ่านงานวจิัย ซึ่งจากประสบการณ์การเรยีน ป.บัณฑิต และการ

“คณิตศาสตรคือการคิดอยางเปนระบบ เมื่อเรามองทุกอยางเปนระบบ 

เราจะมองเห็นปัญหาเปนจุดยอย แลวเริ่มแก เติม เสริม จนไดผลลัพธที่ดีขึ้น”

พบปะครูอีกมาก ทําให้รู้ว่าการค้นคว้า
ข้อมูลของคนที่จบสายวทิย์มาโดยตรง
มีประสิทธิภาพกว่า ปัญหาที่เห็นได้ชัด เช่น 
การเรยีนโดยใช้ STEM เรามีข้อกังขา
ทุกครั้งเวลาไปเข้าอบรม เราจึงไปค้นข้อมูล
หาต้นตอของ STEM ว่ามาจากไหน 
ใครคิด แนวคิดตั้งต้นคืออะไร ข้อจํากัดใน
การใช้ ซึ่งผลที่ ได้ออกมาค่อนข้าง
น่าประหลาดเพราะประเทศไทยเรานํามา
ใช้แบบแต่งแต้มเติมสีจนหลุดจากกรอบ
แนวคิดดั้งเดิมไปไกล และการเรยีน ป.โท 

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ทําให้เรามองทุกอย่างว่าต้องมีจุดเชื่อมโยง 
ทําให้เราขยายการอ่านงานวจิัย และการศึกษาข้ามจากสายการสอน 
การดูแลเด็ก ไปสายการวจิัยการแพทย์ด้านสมอง การแพทย์
ด้านพัฒนาการเด็ก จิตวทิยาและการอ่านภาษากาย ซึ่งเมื่อรวมเข้า
ด้วยกันเราสามารถพัฒนาครูให้มีทักษะที่หลากหลายและเหมาะสม
มากขึ้น ซึ่งการจะทําสิ่งเหล่านี้ได้มันมาจากการปลูกฝังสมัยเรยีน
คณิตศาสตร์ เพราะคณิตศาสตร์คือการคิดอย่างเป็นระบบ เมื่อเรามอง
ทุกอย่างเป็นระบบ เราจะมองเห็นปัญหาเป็นจุดย่อย แล้วเร ิ่มแก้ เติม เสรมิ 
จนได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และคณิตศาสตร์ยังสอนให้เรารู้ว่าผลลัพธ์
ของปัญหามีวธิีการมากกว่าหนึ่งวธีิ ที่โรงเรยีนจึงสอนครูให้มีความ
ยืดหยุ่นในการสอน ปรับตัวตามผู้เรยีน ให้เคร ื่องมือคือวธีิการที่หลาก
หลายในการสอน เราไม่ยึดติดกับรูปแบบหรอืแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง 
ครูที่นี่ต้องพร้อมจะอบรมเพื่อเสรมิความรู้ใหม่ๆ ตลอด ยิ่งเราตระหนัก
ถึงความสําคัญของกระบวนการคิดเท่าไหร่ เราย่ิงต้องมองหาวธิีการ
ที่จะสร้างกระบวนการคิดให้ได้ในเด็กเล็ก และเมื่อเรามองลึกผ่าน
กระบวนการเรยีนรู็ที่เราได้รับ ที่เราได้ศึกษา เราพบว่าการเรยีน
คณิตศาสตร์นี่แหละที่ปลูกฝังสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด สิ่งที่เราทําคือการ
ให้ครูของเราทราบว่าการเรยีนคณิตศาสตร์คือการต้องการส่งต่ออะไร 
ที่มากกว่าตัวเลข เพราะเมื่อครูเข้าใจ การส่งต่อไปสู่ผู้เรยีนจึงจะเร ิ่มขึ้น
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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




