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นกัวจิยั มช. คน้พบ “เหด็พันธุอ์ปัสร” 
เหด็ชนดิใหม่ของโลก 
ไดร้บัพระราชทานชือ่สามัญ

ทีมความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดราวทิยา โดย ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.สายสมร ล�ายอง หัวหน้าศูนย์วจิัยด้านความ
หลากหลายของจุลินทรยี์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สังกัด
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และนักวจิัยอีกสองท่าน 
คือ ดร.นครนิทร์ สุวรรณราช และ ดร.จตุรงค์ ค�าหล้า สังกัด
ส�านักงานบรหิารงานวจิัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นผู้ร่วมวจิัย
ในโครงการ “การส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสวนป่าแม่เมาะ” ภายใต้ทุนขององค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร.เกรยีงศักดิ์ ศรเีงินยวง รองอธิการบดี มหาวทิยาลัยแม่โจ้ เป็น
หัวหน้าโครงการ ซึ่งได้ด�าเนินโครงการในปี พ.ศ. 2559 – 2560 
ที่ผ่านมา จากการด�าเนินงานในโครงการภายใต้ทุนวจิัยดังกล่าว 
ทีมวจัิยเห็ดราขนาดใหญ่ได้ค้นพบเห็ดชนิดใหม่ที่เป็นการค้นพบใหม่
ของโลก จ�านวน 1 ชนิด ซึ่งจัดอยู่ในสกุล Pleurotus (สกุลที่ใช้

เรยีกเห็ดนางฟ้า) ซึ่งค้นพบโดย ดร.นครนิทร์ สุวรรณราช และ
ดร.จตุรงค์ ค�าหล้า นักวจิัยทั้งสองได้ร่วมกันศึกษาลักษณะสัณฐาน
วทิยา และศึกษาข้อมูลทาง DNA พื้นฐานเพื่อบอกถึงรหัสพันธุกรรม 
รวมถึงววัิฒนาการของเห็ดสกุลดังกล่าวจนมั่นใจว่าเป็นเห็ดชนิดใหม่ 
ของโลก จึงได้น�าความกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเพื่อเสนอ
ทูลขอพระราชทานชื่อสามัญ และขอพระบรมราชานุญาตใช้ช่ือ
วทิยาศาสตร์เป็นภาษาละติน “sirindhorniae” ในนามมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ (อ่านต่อหน้า 2)
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(ต่อจากหน้า 1) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
ได้รับพระราชทานช่ือเห็ดชนิดใหม่ดังกล่าว 
ว่า “เห็ดพันธุ์อัปสร” มีความหมายถึง นางฟ้า 
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
และทีมวจิัยเห็ดราได้ตั้งชื่อวทิยาศาสตร์ของ
เห็ดชนิดนี้ว่า Pleurotus sirindhorniae 
sp. nov. Suwannarach N. et al. ซึ่ง
ผลงานวจิัยดังกล่าวยังได้รับการตีพิมพ ์
ในวารสารระดับนานาชาติด้านอนุกรมวธิาน 
PHYTOTAXA (Suwannarach et al. 
2020 volume 460 เล่มที่ 4) นอกจาก
พื้นที่สวนป่าแม่เมาะที่เป็นพ้ืนที่พบเห็ดพันธุ์
อัปสรครั้งแรก ทีมวจิัยยังพบการกระจาย
ของเห็ดพันธ์ุอัปสรเพ่ิมขึ้นในพื้นที่วจิัย
ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่  ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีของศูนย์การศึกษา มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ หรภิุญไชย จังหวัดล�าพูน ในปี พ.ศ. 
2562 ที่ผ่านมาอีกด้วย

เห็ดพันธุ์อัปสร สามารถเพาะเลี้ยงเป็น
เส้นใยบรสุิทธิ์ได้ในห้องปฏิบัติการ และเป็น
เห็ดท่ีสามารถน�ามาเพาะเล้ียงให้เกิดดอกเห็ด 
อีกทั้งมีรายงานว่ารับประทานได้ ซึ่งเป็น
แหล่งโปรตีนที่ส�าคัญ และเกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ เจรญิได้รวดเร็วในก้อนเห็ดทั่วไป
รวมถึงทนอากาศร้อนได้ดีกว่าเห็ดสกุลนางฟ้า
ชนิดอื่น ในอนาคตทีมวจิัยสามารถที่จะพัฒนา
ต่อยอดเป็นเห็ดเศรษฐกิจเพื่อส่งเสรมิการ
เพาะเลี้ยง สร้างรายได้ รวมถึงใช้เป็น
สายพันธุ์ต้นแบบเพื่อปรับปรุงพันธุ์ในสภาพ
ทนต่ออากาศร้อนได้ในอนาคต

เห็ดนางฟ้าที่มีรายงานในประเทศไทย 
เห็ดสกุลนางฟ้า (Pleurotus spp.) ซึ่งมีรูปร่าง
ความคล้ายคลึงกับเห็ดนางรม จัดอยู่ในแฟมิล่ี 
(family) เดียวกัน ในประเทศไทยนิยมเรยีก
เห็ดนางฟ้าโดยกรมวชิาการเกษตร แต่ใน
ทางวชิาการยังไม่ได้มีการระบุการเรยีกชื่อ
อย่างแน่ชัด ซึ่งแต่ก่อนมีความเข้าใจกันว่า
เห็ดนางรมและนางฟ้าอยู่ในสกุล Pleurotus 
sajor-caju แต่ปัจจุบันเห็ดสกุลดังกล่าวได้
ถูกเปลี่ยนให้จัดอยู่ในสกุล Lentinus 
sajor-caju (ประเทศไทยเรยีกว่าเห็ด
ตีนปลอก) กลุ่มเดียวกับเห็ดลมบด ด้วยการ
อาศัยหลักการวเิคราะห์ทางเทคนิคอณูชีว
โมเลกุล และในประเทศไทยมีรายงานการ
ค้นพบเห็ดในสกุลเห็ดนางฟ้า จ�านวน 14 
ชนิด คือ Pleurotus angustatus 
(เห็ดนางฟ้าภูฐาน), P. cornucopiae 
(เห็ดนางรมทอง), P. cystidiosus (เห็ดเป๋าฮ้ือ), 
P. djamor (เห็ดนางนวล, P. eryngii, 
P. dryinus, P. flabellatus (เห็ดมัน), 
P. giganteus (เห็ดโต่งฝน), P. ostereatus 
( เห็ดหอยนางรม), P. platypus, 
P. pulmonarius, P. salmoneostramineus, 
P. porrigens (เห็ดนางฟ้าขาวน้อย), และ 
P. sapidus (เห็ดนางฟ้าขาว) ดังนั้นชนิดที่ 
15 ของประเทศไทย คือ P. sirindhorniae 
(เห็ดพันธ์ุอัปสร)

ลักษณะที่แตกต่างของเห็ดสกุล
นางฟ้าที่มีการรายงานก่อนหน้านี้
กับเห็ดพันธุ์อัปสร

โดยอาศัยการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน
วทิยาของดอกเห็ด พบว่าลักษณะดอกคล้าย
กับ เห็ดหอยนางรม (P. ostereatus) อย่างไร
ก็ตามเมื่อตรวจสอบลักษณะโครงสร้างอ่ืน ๆ  
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า เห็ดท่ีพบน้ี 
มีเซลล์ที่สร้างสปอร์ (basidia) ขนาด 10-
18 x 4-5.5 ไมโครเมตร ซึ่ง มีขนาดเล็ก
กว่าของเห็ดหอยนางรมที่มีขนาด 29-31 x 
7-10 ไมโครเมตร และเห็ดที่พบมีขนาดของ
สปอร์ 5-7.5 x 3.5-4.5 ไมโครเมตร ซึ่งมี
ขนาดสั้นกว่าของเห็ดหอยนางรมที่มีขนาด 
8-13 x 3-4.5 ไมโครเมตร ซึ่งการวเิคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงววิัฒนาการทางเทคนิค
อณูชีววทิยา DNA เป็นข้อมูลสนับสนุนว่า
เห็ดพันธุ์อัปสรมีความแตกต่างจากเห็ด
นางรมอย่างชัดเจน

ทีมวจิัย โครงการศึกษาความหลาก
หลายทางชีวภาพสวนป่าแม่เมาะ 
จังหวัดล�าปาง

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ์ 
ศรเีงินยวง ทีมวจัิยความหลากหลาย
ของทรัพยากรพืชป่า มหาวทิยาลัยแม่โจ้

2.  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สายสมร 
ล�ายอง ทีมวจิัยเห็ดราขนาดใหญ่ 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

3.  ดร.นครนิทร์ สุวรรณราช ทีมวจิัย
เห็ดราขนาดใหญ่ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

4. ดร.จตุรงค์ ค�าหล้า ทีมวจัิยเห็ดรา
ขนาดใหญ่ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ 
สุทธิประพันธ์ ทีมวจิัยความหลากหลาย
ของแมลง มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 
ทีมวจิัยความหลากหลายของสัตว์ป่า 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

7.  อาจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ทีมวจัิย
ความหลากหลายของทรัพยากรพืชป่า 
มหาวทิยาลัยแม่โจ้

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิญ์ภาส สังพาลี 
ทีมวจัิยความหลากหลายของทรัพยากร
พืชป่า มหาวทิยาลัยแม่โจ้

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา 
เสถียรพีระกุล ทีมประเมินการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรความหลากหลายของชุมชน 
มหาวทิยาลัยแม่โจ้

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ 
ทีมวจัิยภูมิสารสนเทศความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  มหาวทิยาลัยแม่โจ้

11. นายวสิูตร แดงบุตร ทีมวจิัยความหลาก
หลายของทรัพยากรพืชป่า มหาวทิยาลัย
แม่โจ้
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 คณะแพทยศาสตร์ มช. 
จดังานแถลงขา่วสือ่มวลชน เรือ่ง การผลติแพทย์นักวทิยาการ
ข้อมลู (หลกัสูตร 2 ปรญิญา, เรยีน 7 ปี) ด�าเนินการแถลงขา่ว 
โดย ศ.นพ.บรรณกจิ โลจนาภวิฒัน ์คณบดคีณะแพทยศาสตร์ 
มช. พร้อมด้วย ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มช. และผู้บริหารจากวิทยาลัยศิลปะ 
สือ่ และเทคโนโลย ีส�านกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ณ ศูนย์ 
MTEC ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ 
มช. โดยคณะและหนว่ยงานดงักลา่วจะไดร้ว่มกันพัฒนาหลักสตูร
แพทยศาสตรบณัฑติ รวมกบัหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(วิทยาการข้อมูล) เพ่ือให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
ดงักล่าวสามารถน�าองคค์วามรูท้ัง้ดา้นแพทยศาสตร ์และทกัษะ
ทางดา้นการจดัการขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มูล และการประยกุต์
ใช้วทิยาการข้อมูลในการแก้ไขปญัหา หรือสังเคราะหค์วามเขา้ใจ 
เชิงลึกได้

คณะวทิยาศาสตรร์ว่มมอืคณะแพทย ์มช. ฯลฯ 
เปิดโครงการผลติแพทยน์กัวทิยาการขอ้มลู

ขอแสดงความยนิดกีบันกัศกึษาสาขา Data Science  
ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเป็น 1 ใน 3 ทมี เขา้รว่มประกวดแผนธรุกจิทีเ่ริม่ตน้ 
จากงานวจิยั Research to Market : R2M 2020 ในระดับภมิูภาค

คณะวทิยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับทีม Blood 
of Success สมาชิกทีม ได้แก่ นางสาว รัตนา ก๋องต๊ะ 
เช่ียวชาญการวจิัยด้านโลหิตและมนุษยพันธุศาสตร ์
นายเมธา อุดมกิตติกุล ศึกษาด้านการตลาด นางสาวปทิตตา 
สุยะผัน ศึกษาด้านจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก นางสาว
ปพิชญา เดชมี ศึกษาด้านจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก และ
นางสาวอารยีา ศิรคิ�า ศึกษาด้านการจัดการข้อมูล นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 Data Science CMU ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 
1 ใน 3 ทีม ตัวแทนในระดับมหาวทิยาลัยของโครงการ
ประกวดแผนธุรกิจที่เร ิ่มต้นจากงานวจัิย Research to 
Market : R2M 2020 ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับ
ภูมิภาคต่อไป โดยทีมได้ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตวัสดุ
ควบคุมคุณภาพ (เลือดเทียม) โดยมี ผศ.ดร.สุวทิย์ 
ด้วงมะโน อาจารย์ประจ�าแขนงวชิาจุลทรรศนศาสตร์
คลินิก ภาควชิาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตวัสดุ
ควบคุมคุณภาพทางด้านโลหิตวทิยา เป็นอาจารย์เจ้าของ
งานวจิัย และเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาทีม R2M จัดโดย 
Innovative Startup CMU อุทยานวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเชียงใหม่: STeP



ศนูยว์จิยัวสัดศุาสตรจ์ดัประชมุวชิากานานาชาติ
ดา้นวสัดขุัน้สงูส�าหรบัอเิลก็ทรอนกิสพิ์มพ์ได้
และเซนเซอร ์iCAMPS 2020

ศูนย์วจิัยวัสดุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร ์
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส�านักงาน
พัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) จัดการประชุมวชิาการนานาชาติ 
The 1st International Conference 
on Advanced Materials for Printed 
Electronics and Sensors (iCAMPS 
2020) ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 
ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 
รองอธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รองศาสตราจารย์ 
ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ โครงการศูนย์ความรู้
เฉพาะด้านวัสดุข้ันสูงส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์
พิมพ์ได้และเซนเซอร์ กล่าวรายงานความ
เป็นมาในการจัดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วนิิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วจิัยวัสดุ
ศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วจัิย
วัสดุศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์

การประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ และได้ทราบ
ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านวัสดุ
ขั้นสูงส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และ
เซนเซอร์ในระดับสากล ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดแนวความ
คิดใหม่ ๆ  ที่จะน�าไปสู่ความร่วมมือทางด้าน
วชิาการ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพในการ
วจิัยและการเรยีนการสอนต่อไปในอนาคต

การประชุมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักวจัิย
ภายใต้ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูง
ส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซนเซอร ์

(CoE CMU-NECTEC) มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวชิาการระหว่างนักวจิัยที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญท้ังในและต่างประเทศ
ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ ซ่ึงประกอบด้วย 
วทิยากรจากต่างประเทศ ทั้งในเอเซีย ยุโรป 
เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน และไต้หวัน อีกทั้งยัง
เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวจัิย และนักศึกษา 
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มี
โอกาสเผยแพร่ผลงานวจิัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
รูปแบบการน�าเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร ์
ในรูปแบบการประชุมทางไกล เนื่องด้วยข้อ
จ�ากัดเร ื่องการเดินทางภายใต้สถานการณ์โรค 
COVID-19

นอกจากนี้ผลงานท่ีผ่านการ Peer Review 
จะได้น�าไปตีพิมพ์ในวารสารในระดับสากล 
ดังนี้ • Chiang Mai Journal of Science 
• Surface Review and Letters (special 
issue) • Journal of Materials Science 
and Applied Energy • iCAMPS2020’s 
E-Proceedings
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตรจ์ดัพิธแีสดงมทิุตาจิตแดผู่เ้กษียณอายงุาน 
ประจ�าปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 
คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ เปน็ประธานในพิธ ีและรองศาสตราจารย์ 
ดร.นรนิทร ์สริกิลุรตัน ์ประธานชมรมผูเ้กษียณ คณะวทิยาศาสตร์ 
กล่าวต้อนรับผู้เกษียณเข้าสู่ชมรมฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2563 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน เป็นกิจกรรม
ส�าคัญท่ีคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือแสดง
ความชืน่ชมยินดแีละยกยอ่งเกยีรติคณุคณาจารยแ์ละบคุลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ และได้อุทิศแรงกายแรงใจ ทุ่มเท
พัฒนาคณะวทิยาศาสตรม์ายาวนาน อกีท้ังเพ่ือเปน็การสืบสาน

วฒันธรรม ประเพณีอันดงีามของไทยใหค้งอยูส่บืตอ่ไป ภายใน
งานมกีารมอบเกยีรตบิตัรและของที่ระลกึใหแ้กผู่เ้กษียณฯ และ
การแสดงจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

โดยในปี 2563 นี้ มีผู้เกษียณฯ รวมจ�านวน 10 ท่าน 
ประกอบดว้ย Assoc.Prof.Stephen D.Elliott ภาควชิาชวีวทิยา 
รศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ ภาควิชาชีววิทยา นางพรรณี ภูพันธ์ 
ภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์ นายมนัส สันกลกิจ ส�านักงาน
คณะวิทยาศาสตร ์นางลาวัลย์ ทวีผล ส�านักงานคณะวทิยาศาสตร์ 
น.ส.ศรีทอน คุณยศยิ่ง ภาควิชาสถิติ ผศ.ดร.ศรีสุลักษณ์ 
ธีรานุพัฒนา ภาควิชาชีววิทยา รศ.ดร.ศิริรัตน์ จันท์จารุณี 
ภาควิชาเคมี รศ.ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
และ ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

คณะวทิยาศาสตรจ์ดัพิธแีสดงมทุติาจติ
แดผู่เ้กษยีณอายงุาน ประจ�าปี 2563



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

1.  เหน็ชอบ การขอเปดิกระบวนวชิาใหม ่จ�านวน 5 กระบวนวิชา และปรับปรุง
กระบวนวชิา จ�านวน 37 กระบวนวิชา ระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาวัสดศุาสตร์ 

2.  เหน็ชอบ การขอเสนอปิดกระบวนวิชา จ�านวน 4 กระบวนวชิา เปิดกระบวนวชิา 
จ�านวน 9 กระบวนวิชา และเสนอปรับปรุงกระบวนวิชา จ�านวน 42 
กระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี สาขาฟสิิกส์ 

3.  เหน็ชอบ การขอเสนอเปิดกระบวนวชิา จ�านวน 10 กระบวนวชิา และเสนอ
ปรับปรุงกระบวนวิชา จ�านวน 68 กระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี สาขา
คณิตศาสตร์ 

4.  เห็นชอบ การขอเสนอปรับปรุงกระบวนวิชา จ�านวน 24 กระบวนวิชา 
ระดับปริญญาตรี สาขาอัญมณีวิทยา 

5.  เห็นชอบ การขอเสนอเปิดกระบวนวิชา จ�านวน 6 กระบวนวิชา และเสนอ
ปรับปรุงกระบวนวิชา จ�านวน 2 กระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

6.  เห็นชอบ การขอเสนอปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
7.  เหน็ชอบ การขอเสนอปดิกระบวนวชิา จ�านวน 12 กระบวนวิชา เปิดกระบวนวชิา 

จ�านวน 8 กระบวนวชิา และเสนอปรบัปรงุกระบวนวชิา จ�านวน 39 กระบวน
วิชา ระดับปริญญาตรี สาขาฟสิิกส์ 

8.  เห็นชอบ ขอ้มูลและรายละเอยีดในการออกแบบหลกัสูตรโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 

9.  เห็นชอบ การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 6 
ของอาจารยส์ทิธิโชค ทรพัยไ์พบลูยก์จิ สงักดัภาควชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

10.  เหน็ชอบ ผลการประเมนิประสิทธิภาพของพนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว 
(เงินรายได้ส่วนงาน) ต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 2 ราย 

11.  เห็นชอบ การรายงานความกา้วหนา้ของการไปเพ่ิมพูนความรูท้างวชิาการฯ 
จ�านวน 5 ราย 

12.  เห็นชอบ การขอเลือ่นการเดนิทางไปศึกษาตอ่ในระดับปรญิญาโท – เอก 
ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ของนางสาวฤหทัชนก กาศเกษม สังกัดภาค
วิชาสถิติ 

13.  เหน็ชอบ ใช้เลขทีอ่ตัราพนกังานมหาวทิยาลยั ต�าแหนง่ อาจารย์ ต�าแหนง่
เลขที่ E180224 เพ่ือบรรจุ นางสาวพิมลพรรณ ส้มเพ็ชร ปฏิบัติงาน
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม 

14.  เหน็ชอบ การด�าเนนิการตามมาตรการในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท�างาน 

15.  เห็นชอบ การขอใช้พ้ืนที่ห้อง 3-003 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการกลาง 
คณะวิทยาศาสตร์ ส�าหรับท�างานวิจัยในการด�าเนินโครงการฯ ของ
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติม

16.  เห็นชอบ แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 
17.  เห็นชอบ ในหลักการในการเสนอขอจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล  

โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

1.  เห็นชอบ การขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 
จ�านวน 2 กระบวนวิชา ระดบัปรญิญาตรี 
สาขาวชิาฟสิกิส ์โดยมขีอ้เสนอแนะแกไ้ข/
เพ่ิมเติม 

2.  เห็นชอบ การขอเสนอเปิดกระบวนวิชา 
จ�านวน 9 กระบวนวชิา และเสนอปรบัปรงุ
กระบวนวิชา จ�านวน 50 กระบวนวิชา 
ระดบัปรญิญาตรี สาขาเคมอีตุสาหกรรม 
โดยมีข้อเสนอแนะแก้ไข/เพ่ิมเติม 

3.  เห็นชอบ การขอเสนอปรับปรุงกระบวน
วิชา จ�านวน 46 กระบวนวิชา ระดับ
ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

4.  เห็นชอบ สรุปประเมินผลความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวก 
และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนา
สนับสนุนนักศึกษาของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

5.  เห็นชอบ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” 
ประจ�าปี 2563 (สายวิชาการ) 

6.  เหน็ชอบ เสนอชือ่ผูส้มควรไดร้บัคดัเลอืก
เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพ่ือรับรางวัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” 
ประจ�าปีพุทธศักราช 2563 (สายปฏิบัติ
การ) กลุ่มด้านบริหาร  

7.  เห็นชอบ รายงานการประเมนิผลทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ�านวน 3 ราย

8.  เหน็ชอบ การเสนอขอพระราชทานเคร่ือง
ราชอิสริยาภรณ์ ประจ�าปี 2564 

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารประจ�า 
คณะวทิยาศาสตร ์ครัง้ที ่16/2563  
เมือ่วนัท่ี 16 กันยายน 2563

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรหิารประจ�า 
คณะวทิยาศาสตร์  
ครัง้ที ่17/2563  
เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2563



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.แสงรวี  ศรีวิชัย  
(ภาควิชาเคมี)
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟสิิกส์
ตั้งแต่วันที่  5 ตุลาคม 2561 

ผศ.ดร.สุขุม  อิสเสงี่ยม 
(ภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์)
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ตั้งแต่วันที่  2 เมษายน 2562

ผศ.ดร.มัสลิน  โอสถานันต์กุล  
(ภาควิชาชีววิทยา)
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
ตั้งแต่วันที่  27 พฤศจิกายน 2561 

ผศ.ดร.สันติ  ทาเสนา   
(ภาควิชาคณิตศาสตร์)
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่  25 ธันวาคม 2561 

แนะนำาบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
อ.ดร.ณัตติพร ยะบึง  ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยนิดกีบั
อาจารยท่ี์ไดร้บัการแตง่ตัง้ 
ใหด้�ารงต�าแหน่งทางวชิาการ



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วลัยลักษณ์ มลูเครือค�ำ “วะ”  Geol’42 CMU 

E-mail: walailak.m@gmail.com

Facebook : Walailak M. (www.facebook.com/snowballgarnet)

ชื่อ “วะ” ค่ะ วลัยลักษณ์ มูลเครอืค�า รหัส 4205367 ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอน
นวดหน้า ที่ปรกึษาด้านสุขภาพและความงาม และเจ้าของธุรกิจส่วนตัว นวดหน้าชลบุร ี
by Varintika

ภูมิล�าเนาเกิดที่ จ.ล�าปาง จบการศึกษาจากโรงเรยีนอรุโณทัยและโรงเรยีนล�าปาง
กัลยาณี ชีวติวัยเด็กนับได้ว่าเป็นเด็กรักเรยีน มีทักษะทางด้านวทิยาศาสตร์และภาษา
อังกฤษ มีนิสัยช่างคิด ช่างสังเกตและชอบการทดลอง จึงตั้งใจไว้ว่าเม่ือเติบโตขึ้นอยาก
จะเป็นนักวทิยาศาสตร์ แต่เราไม่ชอบที่จะใช้ชีวติอยู่แต่ในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นเราจึง
พยายามหาทางเดินที่เหมาะสมส�าหรับเรา ในวัย 16 ปี ได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายวทิยาศาสตร์
ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และได้รับค�าแนะน�าจากรุ่นพี่ในค่ายว่า ถ้าอยากเรยีน
วทิยาศาสตร์แล้วอยากท�างานที่ท้าทาย มีชีวติที่ไม่จ�าเจในห้องปฏิบัติการ หรอืมีโอกาส
ท�างานกับบรษัิทต่างชาติ การเรยีนสาขาธรณีวทิยาอาจจะตอบโจทย์ นั่นเป็นครั้งแรกที่
เราได้ยินค�าว่า “ธรณีวทิยา”

หลังจากนั้นเราสอบเข้ามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ในคณะวทิยาศาสตร์ จึงเลือกเรยีน
สาขาธรณีวทิยาตามที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก ตลอดระยะเวลาการเรยีนทั้งหมด 4 ปี 
ภาควชิาธรณีวทิยาได้ให้มุมมอง ความคิด และทัศนคติใหม่ ๆ แก่เราทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากค�าสอนค�าแนะน�าของอาจารย์ บุคลากร เพื่อน รวมทั้งรูปแบบการเรยีนที่
ต้องออกเดินทางเพื่อศึกษาโลกกว้าง ท�าให้เราสั่งสมลักษณะนิสัยของความอดทน ความ
เพียรพยายาม ทักษะการคิดต่าง ๆ  นอกจากนี้การอยู่ร่วมกันในสังคมธรณีวทิยามหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ยังสอนเราให้รู้จักการเข้าสังคม การปฏิบัติตนต่อคนอื่น ซึ่งทักษะเหล่าน้ี
ล้วนเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการใช้ชีวตินอกรั้วมหาวทิยาลัย

เมื่อส�าเร็จการศึกษา ได้มีโอกาสไปใช้ชีวติที่ประเทศสหรัฐอเมรกิาระยะหนึ่ง 
นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรยีนรู้การใช้ชีวติในต่างแดน พัฒนาทักษะชีวติในการ
คิด การตัดสินใจ ซึ่งนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเชื่อ ความมั่นใจในตัวเอง 
ยิ่งกว่านั้นคือท�าให้เข้าใจความต้องการในชีวติของตัวเองมากขึ้น เรายังคงมุ่งม่ันในการจะ
ประกอบอาชีพในสายอาชีพธรณีวทิยา แต่โอกาสส�าหรับเรามีน้อยมาก ไม่มีบรษัิทใด
ตอบรับการสมัครงานของเราเลย ดังนั้นความต้องการที่จะกลับมาเร ิ่มต้นสร้างชีวติ
ในประเทศไทยจากสาขาวชิาชีพที่ตัวเองเรยีนจบมานั้นจึงเร ิ่มไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจ การ
เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรยีนรู้ในสิ่งใหม่นับเป็นเร ื่องที่ท้าทายมาก จากทักษะด้านภาษา
ท�าให้เราได้มีโอกาสเข้าท�างานกับสายการบิน All Nippon Airways เป็นระยะเวลากว่า 
6 ปี และได้ร่วมท�างานกับให้กับบรษัิทฮ่องกง ดูแลในส่วนการตลาดกว่า 3 ปี และกลับ
เข้าสู่วงการสายการบินอีกครั้ง โดยต�าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นสิ่งท่ีเราไม่มี
ประสบการณ์มาก่อนเลย นั่นก็คือ Quality Assurance and Safety Manager ซึ่ง
เป็นผู้รเิร ิ่มนโยบายและสร้างระบบการตรวจสอบความปลอดภัยในการให้บรกิารกับ
สายการบินท้ังในและต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 3 ปี 

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

“จินตนาการรูปแบบชีวิตที่เราอยากได้ก่อน  

แล้วจึงเลือกเครื่องมือในการสร้างมัน” 

เมื่อท�างานประจ�าจนถึงจุดอิ่มตัว จึงผันตัวเองออกมาสร้างธุรกิจ
ส่วนตัว เกี่ยวกับสุขภาพและความงามอย่างเต็มตัว เดินหน้าสร้าง 
Therapist มืออาชีพ และเป็นที่ปรกึษาให้กับธุรกิจด้านสุขภาพและ
ความงามหลายสาขา ปัจจุบันเราก�าลังใช้ชีวติแบบเดินเก็บความฝันเรา
ทีละอย่าง เก็บเกี่ยวความสุขและทัศนคติที่จะพัฒนาตัวเองต่อ และถ่ายทอด
แนวคิดทางธุรกิจออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

จงสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองว่าศักยภาพของเรามีมากกว่า
ที่เราคิด จินตนาการรูปแบบชีวติที่เราอยากได้ก่อน ส่วนทักษะต่าง ๆ  เรา
สามารถฝึกฝนและพัฒนามันขึ้นมาได้เสมอ ตามหาเป้าหมายของชีวติ
ที่เราอยากได้ให้เจอ ย่ิงถ้าเรามีจินตนาการชีวติที่เราอยากได้ชัดเจน
เท่าไหร ่เราจะสามารถเลือกสิ่งที่เราต้องรูแ้ละไม่ต้องรูไ้ด้ดียิ่งขึ้น ให้สอดคล้อง
กับโลกปัจจุบันซึ่งมีทางเลือกให้เรามากมาย

ขอเป็นก�าลังใจให้น้อง ๆ  ค้นพบเป้าหมายและรูปแบบชีวติท่ีอยากได้ 
แล้วสร้างมันขึ้นมาให้ส�าเร็จทุกคนนะคะ 

Life is short. Let’s make it amazing!


