
วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์
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ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : sCi )
Scientific Management บริหารจัดการทางวิทยาศาสตร์
Customer and Valued-People Focus มุ่งเน้นพัฒนาคุณค่าให้บุคลากรและนักศึกษา
institutional Learning เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้E-magazine

ผูบ้รหิารคณะวทิยาศาสตร์ 
พบปะผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยเชียงใหม่

พิธไีหวค้รคูณะวทิยาศาสตร์
ประจาํปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดี 
พร้อมด้วยผู้บรหิารคณะวทิยาศาสตร์ เข้าพบปะคณะ
ผู้บรหิารมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนําโดย ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ เพ่ือรับฟังการถ่ายทอดวสิัยทัศน์และค่านิยม
สู่การปฏิบัติผ่านแผนพัฒนามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จาก
ผู้บรหิารมหาวทิยาลัย พร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลด้านการ
ดําเนินการเพ่ือรองรับสถานการณ์ COVID-19 และ
แผนการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ สู่ New 
Normal ฯลฯ รวมทั้งการร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาการบรหิารงานของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
ณ สํานักงานมหาวทิยาลัยเชียงใหม่

คณะวทิยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจําปี 2563 เพื่อให้นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์
ทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ได้แสดงความเคารพนอบน้อมต่อ
ครู อาจารย์ โดยผู้แทนนักศึกษาแต่ละสาขาวชิาได้นําพานดอกไม้ ธูปเทียน และ
กรวยดอกไม้มาไหว้ครู อาจารย์ โดยพร้อมเพรยีงกัน  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร ์
ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บรหิาร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ และถ่ายทอดสดผ่าน 
Facebook Fanpage : Faculty of Science, Chiang Mai University

พิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมสําคัญที่คณะวทิยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อ
กล่อมเกลาจิตใจให้นักศึกษาเป็นคนดี มีความกตัญญูต่อครู อาจารย์ผู้ประสิทธิ์
ประสาทวชิาความรู้ และเป็นส่ิงที่แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน อีกทั้งยัง
ช่วยสืบสานคุณค่าประเพณีไทยให้คงอยู่สืบต่อไป แต่ด้วยสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คณะวทิยาศาสตร์จึงได้ปรับ
เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดสดกิจกรรมแบบออนไลน์ 
และจัดนักศึกษาผู้แทนของแต่ละสาขาวชิาเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือลดการรวมกลุ่ม 
ตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 
เพื่อให้พวกเราชาวคณะวทิยาศาสตร์ได้ร่วมกันสืบทอดกิจกรรมที่ดีงามนี้ต่อไป
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ณ สํานักงานมหาวทิยาลัยเชียงใหม่



วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรมุงสูความเปนนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

อาจารย์คณะวทิยาศาสตร์ได้การสนับสนุนโครงการวจิัยทางการวเิคราะห์ทางเคมีสมัยใหม่ฯ ร่วมกับนักวจิัยจาก University of Malaya 
มาเลเชีย และ Universitas Airlangga อินโดนีเชีย ภายใต้โครงการ 2020 SATU JRS 

ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจําภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ และศูนย์วจัิยทางนวัตกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การวเิคราะห์ (Center of Excellence for Innovation in Analytical Science and Technology (I-ANALY-S-T)) มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนในโครงการวจิัย “Realization of Flexible Paper-Based Sensor Utilizing 2D-Transition Metal 
Chalcogenide” ซึ่งเป็นโครงการวจัิยทางการวเิคราะห์ทางเคมีสมัยใหม่ท่ีเกี่ยวกับการลดขนาดในระดับนาโนสเกล และเทคโนโลยีสะอาด 
โดยทํางานร่วมกับ Prof. Dr. Pei Meng Woi แห่ง University of Malaya ประเทศมาเลเซีย และ Prof. Dr. Satya Candra Wibawa 
Sakti แห่ง Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งโครงการวจิัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนผ่าน Southeast and South Asia 
and Taiwan University Joint Research Scheme (SATU JRS) 

 ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบผ่านโครงการทุนศาสตราจารย์วจิัยดีเด่น ของสํานักงาน
สนับสนุนการวจิัย (สกว. เดิม ปัจจุบันคือ สกสว.) ที่ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการวจิัยดังกล่าวนับเป็นก้าวสําคัญของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวจิัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเคมีวเิคราะห์ระดับช้ันนํา
จากนานาชาติ ซึ่งจะนําไปสู่ความก้าวหน้าในการวจิัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการต่อยอดความร่วมมือด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

ภาควชิาเคมีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิต
ศึกษา  ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาควชิาฯ ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการ
วางแผนการเรยีน ตลอดจนได้ทําความรู้จักคณาจารย์และรุ่นพี่ โดยมี 
ผศ.ดร.เกศรนิทร์ พิมรักษา หัวหน้าภาควชิาฯ  ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษา 
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม  2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ภาควชิาเคมี
อุตสาหกรรม

อาจารยค์ณะวทิยาศาสตรไ์ดร้บัการสนบัสนนุ
ในโครงการวจิยัการวเิคราะหท์างเคมสีมยัใหม ่รว่มกับมหาวทิยาลยัระดบัโลก

ปฐมนเิทศนกัศึกษาบัณฑิตศกึษา ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม ปีการศกึษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ



คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1.  เห็นชอบ การย้ายสาขาวชิาเอก ประจําปีการศึกษา 2563 
2.  เห็นชอบ ข้อมูลหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมหาวทิยาลัย (โครงการเรยีนล่วงหน้า 

Advance Program) 
3.  เห็นชอบ การรายงานการเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุวมิล อุดพ้วย สังกัดภาควชิาธรณีวทิยา 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจําคณะวทิยาศาสตร์ 

คร้ังที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
4.  เห็นชอบ การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ของอาจารย์

รุ่งโรจน์ เบญจกุล สังกัดภาควชิาธรณีวทิยา 
5.  การเสนอชื่อนักวจิัยเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวทิยาลัยประจําสายวชิาการแบบตาม

ประสิทธิภาพ (Active Recruitment) พ.ศ.2563 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ 
ดร.พิมพิไลย วรรณสุทธิ์ กรอกข้อมูลเข้าระบบของมหาวทิยาลัย และรอความชัดเจน
จากเกณฑ์การคัดเลือกจากมหาวทิยาลัยอีกครั้ง

6.  เห็นชอบ การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ของอาจารย์
กิตติพิชญ์ คุปตะวาณิช สังกัดภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มีกําหนด 6 เดือน ตั้งแต่
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563–4 มกราคม 2563 ด้วยทุนส่วนตัว

1. เห็นชอบผลการเรยีน ระดับปรญิญาตร ีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรยีน
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และผลการเรยีนระดับปรญิญาตร ีประจําภาคการศึกษา
ที่ 2/2562 

2. เห็นชอบ เอกสาร Material Transfer Agreement เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
นําตัวอย่างไรในผึ้ง Tropilaelaps จากห้องปฏิบัติการของ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร ์

3. เห็นชอบ การขอกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวทิยาลัยช่ัวคราว ประเภท ผู้เกษียณ
อายุราชการ (ศาสตราจารย์) ประจําปีงบประมาณ 2564 ของคณะวทิยาศาสตร ์
ที่มีอายุ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และที่จะมีอายุเกิน 70 ปี โดยมหาวทิยาลัยเชียงใหม่
จะสมทบร้อยละ 50 ของค่าจ้าง จํานวน 3 ราย ได้แก่
1)  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ภาควชิาเคมี (อายุ 65 ปี แต่ไม่เกิน 

70 ปี)
2)  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลํายอง ภาควชิาชีววทิยา (อายุเกิน 70 ปี)
3)  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมชาย ทองเต็ม ภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร ์

(อายุเกิน 70 ปี) 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจําคณะวทิยาศาสตร์ 

คร้ังที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

4. ที่ประชุมกําหนดมาตรการเข้าออกอาคาร เร ิ่มต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
ดังนี้
1)  ระยะผ่อนปรน ให้ผ่อนปรนการสแกนอุณหภูมิเข้าออกอาคาร แต่บังคับให้ทุกคน

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าภายในอาคารทุกครั้ง และ
สําหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อคณะวทิยาศาสตร์ จะต้องทําการบันทึกข้อมูล
ผู้เข้าออกอาคาร อาจใช้สมุดบันทึก หรอืใช้ระบบไอที แล้วแต่ความเหมาะสม โดย
คณะฯ จะทําโปสเตอร์รณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสํานึก รับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบ
ต่อสังคม หากไม่สบายหรอืมีไข้ ควรหยุดดูแลตัวเอง ไม่มาทํางาน/ไม่มาเรยีน
หนังสือ โดยอาจให้อาจารย์นําโปสเตอร์แจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติตามคําแนะนําก่อน
การสอนในแต่ละกระบวนวชิา โดยในระยะนี้ขอให้อาจารย์ผ่อนปรนการเช็คชื่อเข้า
ชั้นเรยีน สําหรับโรงอาหารภาควชิาชีววทิยา ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ
โรงอาหารองค์การนักศึกษามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะฯ จะจัดทําสติกเกอร์
ให้ภาควชิาชีววทิยา เพื่อติดให้คนใช้บรกิารโรงอาหาร ทั้งนี้ อาจใช้นักศึกษาทุน
ทํางานสแกนคนเข้าโรงอาหาร หรอืคัดกรองคนเข้าอาคาร โดยผู้เข้าอาคารต้อง
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

2)  ระยะเฝ้าระวัง (กรณีมีผู้ติดเชื้อ ตามประกาศของรัฐ) จะบังคับให้สแกนวัดอุณหภูมิ 
ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนการเข้าภายในอาคารทุกครั้ง 
และมาตรการอื่น ๆ ตามที่รัฐกําหนด

3)  ระยะการแพร่ระบาด (ดูแลตัวเอง) ใช้มาตรการ Work From Home และอื่น ๆ 
ตามประกาศของรัฐที่กําหนด

1. 2.

4.3.

แนะนําบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

1. อ.ดร.ณัฐวุฒิ สารีอินทร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัด ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชา Environmental Science and Ecological Engineering จาก KOREA UNIVERSITY สาธารณรัฐเกาหลี

2. นางสาวชไมพร ประปานา ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด ภาควิชาสถิติ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา

3. นายวันเฉลิม สุขภิการนนท์ ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสคร์ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาไอโอวา สหรัฐอเมริกา

4. นางสาวณรัษต์หทัย ธาดาธนวงศ์สกุล ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรมุงสูความเปนนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กวนิณา ยารัตน์ (โบนัส)  รหัสนักศึกษา 560510012
ศิษย์เก่าภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

DCS control operator บรษัิท Double A (1991)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาว กวนิณา ยารัตน์  ช่ือเล่น โบนัส 
จบการศึกษาจากคณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี รหัสนักศึกษา 560510012 
สมัยที่เรยีนที่ภาควชิาเคมี ถือว่าเป็นเด็กหัวกลาง ๆ  คนนึงค่ะ เร ื่องเรยีนเรยีก
ได้ว่าเอาตัวรอดไปเป็นวชิา ๆ  ไป เพื่อน ๆ  ที่อยู่รอบ ๆ  ตัวเรยีกได้ว่าเป็นระดับ
หัวกะทิทั้งนั้นที่ช่วยลาก ๆ  ดึง ๆ  ให้เรยีนจบมาได้ การได้เรยีนเคมี มช. นี่เรยีก
ว่ามีครบทุกรสชาติ ทั้งหวานทั้งขม แต่ก็ฝ่าฟันมาได้ด้วยความพยายาม รวม
ถึงการมีครอบครัวเคมีท่ีอบอุ่น ท้ังเพื่อน ๆ  ร่วมชั้นเรยีนและคณาจารย์ที่มาก
ความรู้ความสามารถที่พร้อมท่ีจะถ่ายทอดวชิาความรู้ และคอยเป็นที่ปรกึษา
ทั้งเร ื่องเรยีนและการใช้ชีวติ

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 
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หลังจากจบการศึกษาได้เข้าทํางานในตําแหน่ง DCS control operator ของบรษัิท Double A (1991) ลักษณะงานจะเป็นในลักษณะ
ควบคุมการผลิตผ่านระบบ DCS (Distributed control system) ในการเปลี่ยนแปลงจากนักศึกษามาเป็นพนักงานมีสิ่งต่าง ๆ อีกมากมายที่
เราจะต้องได้เรยีนรู้เพิ่มเติม เช่นการทํางานของเคร ื่องจักร ความปลอดภัยในการทํางาน หรอืมาตรฐานอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นเราต้องเป็น
คนที่พร้อมสําหรับโอกาสท่ีมาถึงและขวนขวายในการเรยีนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ตลอดเวลา ในปัจจุบัน ทุกบรษัิทมีความคาดหวังที่จะได้แนวคิดจากเด็กรุ่น
ใหม่ที่จะก่อให้เกิดผลที่ดีต่อบรษัิท ทําให้เราเองต้องพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ เพ่ือสู้กับตลาดแรงงาน เนื่องจากมีเด็กจบใหม่ทุก ๆ ปี ซ่ึงอันที่จรงิ 
สกิลหลายสกิลสามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ เราก็เปรยีบได้กับโทรศัพท์เคร ื่องนึงที่มีความเสถียรและมีแอพพลิเคชั่นให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย  
ผู้ใช้งานหรอืนายจ้างก็อยากที่จะเลือกมาใช้งาน เราเองก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพคนนึงในสังคม วันนี้อาจจะเหนื่อยไปบ้าง แต่ถ้าอดทนและผ่านไปได้ 
ย้อนกลับมาคิดมันก็เป็นความทรงจําท่ีดีจรงิ ๆ ค่ะ 

 เราเองก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพคนนึงในสังคม วันนี้อาจจะเหนื่อยไปบ้าง แต่ถ้าอดทนและผ่านไปได้  เราเองก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพคนนึงในสังคม วันนี้อาจจะเหนื่อยไปบ้าง แต่ถ้าอดทนและผ่านไปได้ 


