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งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวทิยาศาสตร ์
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษา 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 โดยมีผู้บรหิาร 
หัวหน้าภาควชิา หัวหน้าศูนย์ และหัวหน้างาน ได้มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนทิศทางการน�าองค์กร (Review Vision, Mission, Desired 
Goals, Core Values) ความยั่งยืนขององค์กร (Organizational 
Sustainability Review) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental 
Analysis) ผลการด�าเนินงานตามแผนฯ ระยะที่ 12 และเป้าหมาย 
ช่องโหว่และปัญหาที่พบ รวมทั้งทบทวนความท้าทายเชิงกลยุทธ์และ
โอกาสเชิงกลยุทธ์ เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสัมมนา 
ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดี พร้อมด้วย 
ผู้บรหิารคณะวทิยาศาสตร์ รับมอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์  
จากผู้แทน บรษัิท สมายล์ เมดิคอล ซัพพลาย จ�ากัด ท่ีบรจิาคให้กับ
คณะวทิยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการป้องกันไวรัสโควดิ-19 ภายในคณะฯ 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ บรเิวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี 
คณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
มา ณ โอกาสนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ รองผู้อ�านวยการ  
ศูนย์บรกิารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์ พร้อมด้วย
บุคลากรห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ทองท้วม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรยี์  เเละคณะจากศูนย์บรหิารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ ในโครงการคัดเลือก
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีเพื่อเตรยีมขอรับการรับรอง มอก.
2677-2558  ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บรหิารจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (Center for 
Safety, Occupational Health and Environment, Chiang 
Mai University (CMU SH&E)) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563  
ณ อาคารศูนย์บรกิารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นายพร พรมมหาราช เลขานุการ
คณะวทิยาศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน 
และบุคลากรส� านักงานคณะฯ 
ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรจากวทิยาลัย
นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.  
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบรกิาร
การศึกษา การเงินและบัญชี การวจิัย 
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข อ ง
คณะวทิยาศาสตร์ เมื่อวันที่  14 
พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม  
ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. เห็นชอบ แผนรายจ่ายของศูนย์ธรรมชาติวทิยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ปีงบประมาณ 
2564 (ปรับลด) โดยสามารถปรับลดได้เพียง 450,000 บาท ตามเสนอ

2. เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการ
ข้อมูล ฉบับปี พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์ 

คร้ังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 3. เห็นชอบ การขออนุมัติเปิดกระบวนวชิาใหม่ กระบวนวชิา 208262 สถิติเบื้องต้น 
ส�าหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Elementary Statistics for Science and 
Technology) 

4. เห็นชอบ ข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางวชิาการ MOA ระหว่างคณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และ Department of Atmospheric Sciences, National 
Central University (NCU) 

5. เห็นชอบ เสนอชื่อผู้แทนกรรมการบรหิารประจ�าคณะฯ จ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ หัวหน้า
ภาควชิาชีววทิยา และหัวหน้าภาควชิาสถิติ ร่วมเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควชิา
คณิตศาสตร ์

1. เห็นชอบ ผลการเรยีนประจ�าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
2. เห็นชอบ การเสนอหลักสูตรอบรมระยะส้ันภายใต้โครงการจัดต้ังวทิยาลัยการศึกษา

ตลอดชีวติ หลักสูตร “เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูป่า” ของศูนย์ธรรมชาติวทิยาดอยสุเทพ
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1)  ให้การอบรมภาคปฏิบัติ ท�าได้ 2 รูปแบบ คือ การบรรยายและการปฏิบัติรูป

แบบออนไลน์ และการบรรยายและการปฏิบัติรูปแบบการออกภาคสนาม 
2)  ปรับค่าธรรมเนียมในการอบรมให้เหมาะสม โดยอาจมีการเก็บค่าธรรมเนียม

เพิ่มเติมในส่วนของการออกภาคสนาม
3. เห็นชอบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

และบรษัิท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์  

คร้ังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

4. เห็นชอบ การลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 
9 ราย 

5. เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าของการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ ครั้งที่ 3 พร้อม
ร่างต้นฉบับ จ�านวน 3 ราย 

6. เห็นชอบ ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ของคณะวทิยาศาสตร์ แยกตามอาคาร ปีงบประมาณ 
2561-2563 โดยค่าไฟฟ้าปี 2563 มีแนวโน้มต�่ากว่าปี 2561 และปี 2562

7. เห็นชอบ ผลตัวชี้วัดตามค�ารับรอง ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 คณะวทิยาศาสตร ์
ดังนี้
1)  ตัวชี้วัดบังคับ จ�านวน 18 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายในไตรมาสที่ 2 จ�านวน 3 ตัวชี้วัด 

ได้แก่ KPI 5.1, 5.10, 5.13 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ 5.6 อาจปรับรูปแบบการรายงาน
ข้อมูลในลักษณะการรายงานการใช้ไฟฟ้ารายไตรมาส เพื่อให้เห็นความก้าวหน้า
ของตัวชี้วัดดังกล่าว

2)  ตัวชี้วัดท้าทาย จ�านวน 13 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายในใตรมาสที่ 2 จ�านวน 5 ตัว
ชี้วัด ได้แก่ KPI 1.3, 1.5, 1.10, 2.16, 4.7

3)  ตัวชี้วัดที่รายงานเพื่อทราบ จ�านวน 61 ตัวชี้วัด



“ทุกอย่างส�าเร็จได้ ถ้าต้ังใจ ไม่หยุดพัฒนา”
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ศักดิ์สิทธิ์ สงวนผล  รหัสนักศึกษา 4805333 
ศิษย์เก่าสาขาวชิาฟิสิกส์ ภาควชิาฟิสิกส์ 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

นายศักดิ์สิทธิ์ สงวนผล เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่โดยก�าเนิด จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรยีน ปรนิส์รอยแยลส์วทิยาลัย และได้รับทุน 
โครงการเรยีนดีวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาฟิสิกส์ 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ โดยมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และ
ร่วมกิจกรรมของทางคณะ เช่น ชมรมดาราศาสตร์ ชมรมดนตร ีและกิจกรรมออกค่าย
อาสาพัฒนาวทิยาศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง 

นายศักดิ์สิทธิ์ส�าเร็จการศึกษาในปี 2552 ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรยีญทอง 
ภายหลังได้รับทุนการศึกษาจาก บรษัิท ปตท. ส�ารวจและผลิต ในหลักสูตรปรญิญาโท 
สาขาวชิา ธรณีฟิสิกส์ ที่มหาวทิยาลัย Colorado School of Mines ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา โดยได้ท�าหัวข้อวจิัยเกี่ยวกับคุณสมบัติทางธรณีฟิสิกส์ของถ�้าหินปูน 
ในภาคอีสาน โดยหลังจากจบการศึกษาในปี 2555 ได้น�าทฤษฎีนี้มาประยุกต์ใช้กับ
การเจาะหลุมส�ารวจและพัฒนาปิโตรเลียมในภาคอีสาน โดยสามารถเพิ่มความถูกต้อง
ในการหาต�าแหน่งหลุมเจาะที่เหมาะสมได้อย่างมีนัยส�าคัญ ที่บรษัิท ปตท. ส�ารวจ 
และผลิต นายศักดิ์สิทธิ์ ด�ารงต�าแหน่งนักธรณีฟิสิกส์ ฝ่ายธรณีฟิสิกส์ จนถึงปี 2562 
จึงได้ย้ายสายงานมาเป็นนักวางแผน ฝ่ายแผนกลยุทธ์ จนถึงปัจจุบัน

นอกเหนือจากงานในสายงานธรณีฟิสิกส์ นายศักดิ์สิทธิ์ มีความสนใจในด้าน
การท�าธุรกิจและการผลิตเบียร์ โดยขณะศึกษาปรญิญาโทท่ีประเทศสหรัฐอเมรกิา  
ได้ใช้เวลาว่างในการศึกษาศาสตรของการผลิตเบียร์ และได้เร ิ่มทดลองผลิตเบียร์กับ
เพื่อนคนไทยในมหาวทิยาลัย ซ่ึงภายหลังได้มาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยหลังจากจบ
การศึกษาปรญิญาโท ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะผลิตและจ�าหน่ายเบียร์ภายใต้ชื่อ “เบียร์
เชียงใหม่” โดยตั้งใจที่จะน�าเสนอรสชาติที่แตกต่างของเบียร์ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น และ
น�าเสนอเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเร ื่องราวในฉลากเบียร์ โดยได้มีการพัฒนา
สูตรเบียร์และวางแผนทางธุรกิจในเป็นเวลา 3 ปี จนในที่สุดเบียร์เชียงใหม่ได้ออกสู่

ตลาดอยากถูกต้องตามกฎหมายในปี 2558 หลังจากนั้นเบียร์เชียงใหม่ได้มีการ
พัฒนากรรมวธีิการผลิต และด้านธุรกิจ จนได้รับรางวัล Country winner 
(World Beer Award, 2017), Bronze Medal (Asia Beer Championship, 
2018) และ Gold Medal (World Beer Award, 2019) 

นอกจากนั้นแล้วในปี 2561 ยังได้ผลิตเบียร์ยี่ห้อใหม่ชื่อ “เบียร์ควาย” 
เพ่ือเชิดชูควายในฐานะสัตว์ท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานและส่วนส�าคัญของสังคม
กสิกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปัจจุบัน เบียร์เชียงใหม่และเบียร์ควาย 
มีจ�าหน่ายตามร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าทั่วไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักท่องเที่ยวและผู้คนที่ชื่อชอบจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย นอกจากนี้แล้ว
ยังได้มีการส่งออกไปขายในประเทศอังกฤษในปี 2562 และมีแผนในการกระจายไปยัง
ประเทศต่าง ๆ เพิ่มเติมในปีต่อไป

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


