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รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ สุขส�าราญ อาจารย์ประจ�าภาควชิาคณิตศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร์ มช. นักเรยีนทุน พสวท. ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “นักวจิัย พสวท. 
รุ่นใหม่” ประจ�าปี 2563 สาขาคณิตศาสตร์ จากสถาบันส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก�าลังใจให้กับนักวจิัย พสวท. 
รุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตงานวจิัยที่มีคุณภาพ รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้เยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานวจิัยที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ สสวท. จะจัดงานเชิดชูเกียรติ
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรส�าหรับผู้ได้รับรางวัล“นักวจิัย พสวท. รุ่นใหม่” ประจ�าปี 
2563 ในงานประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรยีนทุน พสวท. ประจ�าปี 
2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dpst-conference.ipst.ac.th/

หลักสูตรอบรมระยะสั้นที่เปิดโอกาสให้ทุกคน ได้เรยีนรู้วธิีการฟ้ืนฟูป่าที่เหมาะสม
กับบรบิทในแต่ละพื้นที่ เทคนิคการฟ้ืนฟูป่าด้วยวธิีพรรณไม้โครงสร้าง การออกแบบ
เรอืนเพาะช�ากล้าไม้ และองค์ความรู้การฟ้ืนฟูป่าต่าง ๆ อีกมากมาย

โดยเนื้อหาของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1. การอบรมภาคทฤษฎีรูปแบบออนไลน์ (จ�านวน 8 หัวข้อ)
2. การอบรมภาคปฏิบัติรูปแบบออนไลน์ (จ�านวน 7 หัวข้อ)
พร้อมรับอุปกรณ์ส�าหรับปฏิบัติการ (จัดส่งให้ผู้เรยีนทุกคนถึงบ้าน)

ผู้ที่จบหลักสูตรน้ีจะได้ใบรับรองสมรรถนะด้านความสามารถในการวางแผนขั้นตอน
การฟ้ืนฟูป่าให้เหมาะสมกับบรบิทพื้นที่ ที่ออกโดยมหาวทิยาลัยเชียงใหม่

อาจารยค์ณะวทิยาศาสตรไ์ดร้บัคดัเลอืกใหร้บัรางวลั 
นกัวจิยั พสวท. รุน่ใหม ่ประจ�ำปี 2563

เปิดรบัสมคัรแลว้ หลกัสูตรเทคโนโลยกีำรฟื้ นฟูป่ำ 
ในรปูแบบออนไลน ์ผำ่น CMU Lifelong Education

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 ก.ค. 2563 ทาง https://www.lifelong.cmu.ac.th/ รับจ�านวนจ�ากัด 30 คน เท่านั้น  
(ไม่จ�ากัดอายุ) ช่วงเวลาเรยีน 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2563 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร นักศึกษา 500 บาท / บุคคลทั่วไป 1,000 บาท

จัดโดย ศูนย์ธรรมชาติวทิยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับหน่วยวจัิยการฟ้ืนฟูป่า (FORRU) มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-6116345 
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อาจารย์คณะวทิยาศาสตร์ มช. ได้การสนับสนุนโครงการวจิัยทางการวเิคราะห์ทาง
เคมีสมัยใหม่ฯ ร่วมกับนักวจิัยจาก University of Malaya มาเลเชีย และ Universitas 
Airlangga อินโดนีเชีย ภายใต้โครงการ 2020 SATU JRS

ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจ�าภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ และ
ศูนย์วจิัยทางนวัตกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวเิคราะห์ (Center of Excellence 
for Innovation in Analytical Science and Technology (I-ANALY-S-T)) 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนในโครงการวจัิย “Realization of Flexible Paper-Based Sensor 
Utilizing 2D-Transition Metal Chalcogenide” ซึ่งเป็นโครงการวจิัยทางการวเิคราะห์ทางเคมีสมัยใหม่
ที่เกี่ยวกับการลดขนาดในระดับนาโนสเกล และเทคโนโลยีสะอาด โดยท�างานร่วมกับ 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 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบผ่านโครงการทุนศาสตราจารย์
วจัิยดีเด่น ของส�านักงานสนับสนุนการวจัิย (สกว. เดิม ปัจจุบันคือ สกสว.) ที่ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ 
เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการวจัิยดังกล่าวนับเป็นก้าวส�าคัญของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวจิัยที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเคมีวเิคราะห์ระดับชั้นน�าจากนานาชาติ ซึ่งจะน�าไปสู่ความก้าวหน้าในการวจัิยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และการต่อยอดความร่วมมือด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต

คณะวทิยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2563 
แบบออนไลน์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
นักศึกษาและแนะน�าผู้บรหิารคณะฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรยีมความพร้อมด้านวชิาการและการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาก่อนเข้าเรยีน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 40 ปี 
คณะวทิยาศาสตร์ โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage Faculty of Science, Chiang 
Mai University

อาจารยค์ณะวทิย ์มช.  
ได้รบัการสนบัสนนุในโครงการวจิยั  

กำรวเิครำะหท์ำงเคมสีมยัใหม่  
รว่มกบัมหำวทิยำลยัระดบัโลก

บรรยำกำศกำรปฐมนิเทศ
นกัศกึษำใหม่  

ประจ�าปีการศกึษา 2563  
แบบออนไลน์



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.  เห็นชอบ การขอปรับปรุงกระบวนวชิาภาควชิาคณิตศาสตร์ จ�านวน 1 กระบวนวชิา 
2.  เห็นชอบ การขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษเพื่อสอนกระบวนวชิา ประจ�าภาคเรยีน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จ�านวน 3 ราย ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบ 
จ�านวนชั่วโมงการสอน รายของ นางสาวกฤติยา ทุนอินทร์ อีกครั้ง

3.  เห็นชอบ การเตรยีมการสจัดการเรยีนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตาม
มาตรการที่มหาวทิยาลัยก�าหนด โดยมีมติและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1)  ให้แต่ภาควชิาจัดจุดคัดกรองการเข้า-ออกอาคาร โดยให้เหลืออาคารละ 1 จุด
2)  โรงอาหารภาควชิาชีววทิยา ให้แยกจุดคัดกรองเพิ่มเติม 1 จุด
3)  อาคาร 30 ปี และอาคาร 40 ปี มอบให้คณะวทิยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ

คัดกรอง
4)  จัดเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน หรอืนักศึกษา เพ่ือประจ�าจุดคัดกรอง

ทางเข้า-ออก ตามที่ก�าหนดไว้
5)  ให้ก�าชับบรษัิทท�าความสะอาด เพื่อท�าความสะอาดบรเิวณจุดสัมผัส เช่น 

ลูกปิดประตู ห้องน�้า หรอืจุดอื่นๆ ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ 
6)  นักศึกษาที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงให้ด�าเนินการ quarantine ตามมาตรการ 

ที่กระทรวงสาธารณสุข ก�าหนด 
7)  การเข้าชั้นเรยีนของนักศึกษา ให้บันทึกข้อมูลการเข้าเรยีนตามระบบ 

ที่มหาวทิยาลัยก�าหนด
8)  กระบวนวชิาที่มีนักศึกษาต่างชาติ ให้ใช้วธีิที่สอนแบบออนไลน์ 100%
9)  คณะจะแจก Face shield ให้กับนักศึกษาและบุคลากร คนละ 1 อัน
10)  มหาวทิยาลัยจะแจกหน้ากากอนามัยให้นักศึกษาและบุคลากร คนละ 1 อัน 

และเมื่อได้หน้ากากแล้ว จะขอให้ศูนย์วจิัยฟิสิกส์ของพลาสมาและล�าอนุภาค 
ภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  
เคลือบพลาสมานาโน ก่อนแจกให้นักศึกษาและบุคลากร

4.  เห็นชอบ โครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อการเรยีนรู้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU 
EZ Studio) ส�าหรับอาจารย์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวทิยาลัยมอบให้คณะฯ 
จ�านวน  10 ชุด และได้จัดสรรให้ภาควชิา 7 ภาค ยกเว้นภาควชิาฟิสิกส์และ
วัสดุศาสตร์ ศูนย์วจัิยวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งศูนย์วจิัยวทิยาการ
ข้อมูล และเก็บไว้ที่ส่วนกลางคณะ หน่วยงานละ 1 ชุด

5.  เห็นชอบ ให้อาจารย์อัญมณี กุมมาระกะ สังกัดภาควชิาสถิติ ลาศึกษาต่อในระดับ
ปรญิญาเอก หลักสูตร Doctoral of Philosophy Program in Statistics 
(International Program) 

6.  เห็นชอบเสนอชื่อ หัวหน้าภาควชิาสถิติ และหัวหน้าศูนย์วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
เป็นกรรมการการด�าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้างานบรกิารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

7.  เห็นชอบ (ร่าง) รายการที่ขอปรับแผนการใช้จ่าย (งดด�าเนินการ) จากงบประมาณ
เงินรายได้ปี 2563 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  คือ กลุ่มที่ 1 งดด�าเนินการในปีงบประมาณ 
2563 จ�านวน 10 รายการ กลุ่มที่ 2 ยกไปด�าเนินการในปีงบประมาณ 2564 
จ�านวน 2 รายการ และกลุ่มที่ 3 ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 
2563 (อุดหนุนบุคลากรไปประชุมวชิาการต่างประเทศ) จ�านวน 9 รายการ ทั้งนี้ 
ในกรณีที่จะเสนอเข้าร่วมประชุมวชิาการนานาชาติผ่านออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยจะต้องได้ Proceedings จากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

ภาควชิาธรณีวทิยา ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในการออกภาคสนามของนักศึกษาภาค
วชิาธรณีวทิยา จะพยายามด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 
แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้จะขอไปตั้งงบกลางปี ในปีงบประมาณ 2564 
เพื่อด�าเนินการในปีถัดไป

มติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์ 

คร้ังที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

1. เห็นชอบ โครงการจ้างเขียนแบบปรับปรุงอาคารหลังที่ 2 ของคณะวทิยาศาสตร ์
(อาคารฟิสิกส์ 1) 

2.  เห็นชอบ รายการงบลงทุนงบประมาณ ปี 2563 ที่ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน (ท�าสัญญา) 
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2563 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม

3.  เห็นชอบ การขอปรับปรุงกระบวนวชิา CHEM 206 (203206) ภาควชิาเคมี จ�านวน 
1 กระบวนวชิา 

4.  เห็นชอบ ข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ โครงการ การอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม 
(Higher Education for Industry) หลักสูตร “วทิยาศาสตร์นวัตกรรมเพ่ือ
อุตสาหกรรม” ระหว่างคณะวทิยาศาสตร์ และบรษัิทฯ จ�านวน 3 ฉบับ 

5.  เห็นชอบ การด�าเนินการบรรจุอัตราก�าลังพนักงานมหาวทิยาลัย โดยอัตราก�าลัง
ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ให้เร่งด�าเนินการบรรจุอัตราก�าลัง
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 หากพ้นก�าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวมหาวทิยาลัยจะเรยีกคืนอัตราที่ว่างไว้ท่ีส่วนกลางของมหาวทิยาลัย จ�านวน 
4 อัตรา โดยต�าแหน่งเลขที่ E180216 และ E180227 อยู่ระหว่างด�าเนินการ และ
ต�าแหน่งเลขที่ E180224 และ E180225 เป็นต�าแหน่งกลาง หากไม่มีการด�าเนินการบรรจุ
ภายในเดือนกันยายน 2563 จะต้องคืนให้มหาวทิยาลัย ทั้งน้ีที่ประชุมเสนอให้คณบดี
ไปหารอืกับมหาวทิยาลัย เพื่อขอปรับเปลี่ยนต�าแหน่งเป็นสายสนับสนุนที่มีความจ�าเป็น 
เช่น นักวทิยาศาสตร์ หรอืพนักงานปฏิบัติงาน เป็นต้น

6.  เห็นชอบ การรายงานความก้าวหน้าของการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ ครั้งที่ 3 
จ�านวน 3 ราย สังกัดภาควชิาคณิตศาสตร ์

7.  เห็นชอบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวทิยาลัยสายวชิาการ 
แบบตามประสิทธิภาพ (Active Recruitment) เพ่ือพิจารณาในกรรมการบรกิาร
คณะวทิยาศาสตร์ จ�านวน 10 ราย โดยมอบหมายให้ภาควชิาที่เกี่ยวข้องน�าไปพิจารณา 
และแจ้งผลการพิจารณา พร้อมภาระงาน (TOR) และตัวชี้วัดความส�าเร็จของงาน (KPI) 
กลับยังคณะภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุม ได้เห็นชอบ ให้ก�าหนดเกณฑ์
ภาระงาน (TOR) และตัวชี้วัดความส�าเร็จของงาน (KPI) ไว้ดังนี้
1)  จ�านวนบทความตีพิมพ์ให้อยู่ใน Q1, Q2 อยู่ในฐานข้อมูล ISI โดยต้องเป็น First 

Author หรอื Corresponding Author ดังนี้
1.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ไม่น้อยกว่า 2 บทความ/ปี
1.2) รองศาสตราจารย์  ไม่น้อยกว่า 3 บทความ/ปี
1.3) ศาสตราจารย์  ไม่น้อยกว่า 4 บทความ/ปี

2)  ภาระงานสอนอย่างน้อย 9 ชั่วโมงท�างานต่อสัปดาห์ (หากต้องการมีความก้าวหน้า
ทางวชิาการ)

8.  เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัย จ�านวน 3 ราย 
9.  เห็นชอบ ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าของคณะวทิยาศาสตร์ แยกตามอาคาร เดือน

เมษายน – เดือนพฤษภาคม ปี 2563

มติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์  

คร้ังที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563



“ศิษย์เก่าธรณีวิทยา เจ้าของรางวัลเพื่อส่งเสริม
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียน

การสอนส�าหรับอาจารย์รุ่นใหม่ ประจ�าปี 2561 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล (อ.อู๋)  รหัสนักศึกษา 4605061

ศิษย์เก่าภาควชิาธรณีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ประจ�าภาควชิาธรณีวทิยา 

คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

สวัสดีครับ ผมเป็นศิษย์เก่าจากภาควชิาธรณีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 46 ปัจจุบันท�างานเป็นอาจารย์ประจ�าภาควชิาธรณีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ท�าหน้าท่ีสอนวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับการส�ารวจ
ธรณีวทิยาภาคสนาม ตะกอนวทิยา และการวเิคราะห์โครงสร้างของแอ่งตะกอน ผมมี
ความสุขกับการสอนและสนุกกับการพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสรมิให้นิสิตนักศึกษา
เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวชิาได้ง่ายขึ้น ล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัลเพื่อส่งเสรมิความ
เป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรยีนการสอนส�าหรับอาจารย์รุ่นใหม่ ประจ�าปี 2561 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย รางวัลนี้เป็นผลจากการสร้างนวัตกรรมการเรยีน
การสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจรงิในชั้นเรยีน

ความสนใจด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการถ่ายทอดความรู้
ทางธรณีวทิยาของผมเกิดตั้งแต่สมัยเรยีนที่ภาควชิาธรณีวทิยา มช. ครับ โดยเฉพาะ
ในช่วงที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (พ.ศ. 2550) ผมเร ิ่มสร้างเว็บไซต์วชิาการธรณีไทย 
GeoThai.net โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ทางวชิาการด้านธรณีวทิยา
แบบออนไลน์ที่สามารถสืบค้นได้ง่าย อย่างไรก็ตามขณะนั้นผมไม่สามารถท�าได้เอง 
ผมต้องขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ภาควชิาธรณีวทิยา มช. ที่ให้การสนับสนุน 
ในช่วงเร ิ่มต้นนั้นผมได้รับค�าแนะน�าด้านเทคนิคจากพ่ีอดุลย์ (อดุลย์ ยาวชิัย, 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช�านาญงาน) ซึ่งพี่อดุลย์ได้ให้ผมทดลองติดตั้งเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์
ภาควชิาฯ และให้โอกาสลองผิดลองถูกจนผมเรยีนรู้วธิีการสร้างเว็บไซต์และการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ในส่วนของชื่อเว็บไซต์นั้น ผมได้รับค�าแนะน�าที่ดี
จากอาจารย์ตี๋ (ผศ.สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์) ที่แนะน�าให้ใช้ Geo แทนค�าว่า Geol 
เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์และการเรยีกชื่อที่ง่ายขึ้น ในส่วนของ 
เนื้อหานั้นได้รับการสนับสนุนบทความจากอาจารย์หนุ่ม (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 
วงศ์อนันต์) และเพื่อน ๆ พี่ ๆ ธรณีวทิยาที่ให้สัมภาษณ์ทางอีเมล ซึ่งบางคน
ยังไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ�้า ส�าหรับอุปกรณ์ส�าคัญอย่างโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์
ก็ได้มาจากอาจารย์มด (ดร.สราวุธ จันทรประเสรฐิ) ซึ่งตอนท�าโปรเจคปี 4 
ผมไม่มีโน้ตบุ๊ก อาจารย์มดก็ให้ผมยืมโน้ตบุ๊กเพื่อช่วยงานวจิัยของอาจารย์ 
และโน้ตบุ๊กตัวนี้เองก็เป็นอุปกรณ์ส�าคัญที่ท�าให้ผมได้ฝึกท�าเว็บไซต์ ฝึกท�ากราฟิก 
ควบคู่ไปกับการท�าโปรเจคจนส�าเร็จการศึกษา

ที่ผมเล่ามานี้ก็เพื่อที่จะบอกว่าผมมีความประทับใจในการช่วยเหลือจาก
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องชาวธรณี มช. เป็นอย่างมาก สุดท้ายนี้ผมอยากจะ
แนะน�าให้น้อง ๆ  ในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ให้กล้าที่จะเรยีนรู ้
สิ่งใหม่เพิ่มเติมจากสาขาที่เรยีนอยู่ ผมเช่ือว่าน้อง ๆ สามารถเรยีนรู้ได้ดีเม่ือมี
ความชอบสิ่งนั้นด้วย หากเป็นเร ื่องที่ดี ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือ เหมือนที่ผมเคย
ได้รับเช่นเดียวกันครับ

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ : หวัหน้างานและผู้ช่วยหวัหน้างานในส�นกังานคณะฯ หวัหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์  
นายพิเชษฐ์ พุทธิรงัษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนสั กนัถา 

พิมพ์ที่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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