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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รบ
ั คัดเลือกให้รบ
ั รางวัล
นักวิจย
ั พสวท. รุน
่ ใหม่ ประจ�ำปี 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ สุขส�ำราญ อาจารย์ประจ�ำภาควชิ าคณิตศาสตร์
คณะวทิ ยาศาสตร์ มช. นักเรยี นทุน พสวท. ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “นักวจิ ัย พสวท.
รุ ่นใหม่” ประจ�ำปี 2563 สาขาคณิตศาสตร์ จากสถาบันส่งเสรมิ การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อเป็ นการเชิดชูเกียรติและเป็ นขวัญก�ำลังใจให้กับนักวจิ ัย พสวท.
รุ ่นใหม่ ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมถึงเป็ นการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานวจิ ัยที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ สสวท. จะจัดงานเชิดชูเกียรติ
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรส�ำหรับผู้ได้รับรางวัล“นักวจิ ัย พสวท. รุ ่นใหม่” ประจ�ำปี
2563 ในงานประชุมวชิ าการวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรยี นทุน พสวท. ประจ�ำปี
2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dpst-conference.ipst.ac.th/

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรเทคโนโลยีการฟื้นฟู ปา่
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน CMU Lifelong Education
หลักสูตรอบรมระยะสั้นที่เปิ ดโอกาสให้ทุกคน ได้เรยี นรู ้วธิ ีการฟื้ นฟูป่าที่เหมาะสม
กั บ บร บ
ิ ทในแต่ ล ะพื้ น ที่ เทคนิ ค การฟื้ นฟู ป่ า ด้ ว ยว ธิ ี พ รรณไม้ โ ครงสร้า ง การออกแบบ
เรอื นเพาะช�ำกล้าไม้ และองค์ความรู ้การฟื้ นฟูป่าต่าง ๆ อีกมากมาย
โดยเนื้อหาของหลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ได้แก่
1. การอบรมภาคทฤษฎีรูปแบบออนไลน์ (จ�ำนวน 8 หัวข้อ)
2. การอบรมภาคปฏิบัติรูปแบบออนไลน์ (จ�ำนวน 7 หัวข้อ)
พร้อมรับอุปกรณ์ส�ำหรับปฏิบัติการ (จัดส่งให้ผู้เรยี นทุกคนถึงบ้าน)
ผู้ท่ีจบหลักสูตรนี้จะได้ใบรับรองสมรรถนะด้านความสามารถในการวางแผนขั้นตอน
การฟื้ นฟูป่าให้เหมาะสมกับบรบิ ทพื้นที่ ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิ ด รั บ สมั ค ร วั น นี้ - 31 ก.ค. 2563 ทาง https://www.lifelong.cmu.ac.th/ รั บ จ� ำ นวนจ� ำ กั ด 30 คน เท่ า นั้ น

(ไม่จ�ำกัดอายุ) ช่วงเวลาเร ียน 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2563 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร นักศึกษา 500 บาท / บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
จัดโดย ศูนย์ธรรมชาติวทิ ยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับหน่วยวิจัยการฟื้ นฟูป่า (FORRU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-6116345

วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์

"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : sCi )

E-magazine

strategic Management บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
Customer and Valued-People Focus มุ่งเน้นพั ฒนาคุณค่าให้บุคลากรและนักศึกษา
institutional Learning เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

อาจารย์คณะวิทย์ มช.
ได้รบ
ั การสนับสนุนในโครงการวิจย
ั
การวิเคราะห์ทางเคมีสมัยใหม่
ร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับโลก

อาจารย์คณะว ิทยาศาสตร์ มช. ได้การสนับสนุนโครงการว ิจัยทางการว ิเคราะห์ทาง
เคมีสมัยใหม่ฯ ร่วมกับนักว ิจัยจาก University of Malaya มาเลเชีย และ Universitas
Airlangga อินโดนีเชีย ภายใต้โครงการ 2020 SATU JRS
ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุ ดพันธ์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ
ศูนย์วจิ ัยทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ (Center of Excellence
for Innovation in Analytical Science and Technology (I-ANALY-S-T))

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนในโครงการวิจัย “Realization of Flexible Paper-Based Sensor
Utilizing 2D-Transition Metal Chalcogenide” ซึ่งเป็ นโครงการวจิ ัยทางการวเิ คราะห์ทางเคมีสมัยใหม่
ที่เกี่ยวกับการลดขนาดในระดับนาโนสเกล และเทคโนโลยีสะอาด โดยท�ำงานร่วมกับ Prof. Dr. Pei Meng Woi
แห่ง University of Malaya ประเทศมาเลเซีย และ Prof. Dr. Satya Candra Wibawa Sakti แห่ง Universitas
Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนผ่าน Southeast and South Asia
and Taiwan University Joint Research Scheme (SATU JRS)
ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบผ่านโครงการทุนศาสตราจารย์
วจิ ัย ดีเ ด่น ของส�ำ นัก งานสนับ สนุน การวจิ ัย (สกว. เดิม ปั จ จุบัน คือ สกสว.) ที่ศ าสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุ ด พัน ธ์
เป็ นหัวหน้าโครงการ
โครงการว จิ ั ย ดั ง กล่ า วนั บ เป็ น ก้ า วส�ำ คั ญ ของการพั ฒ นาความร่ว มมื อ ระหว่ า งนั ก ว จิ ั ย ที่มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ทางด้านเคมีวเิ คราะห์ระดับชั้นน�ำจากนานาชาติ ซึ่งจะน�ำไปสู่ความก้าวหน้าในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการต่อยอดความร่วมมือด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต

บรรยากาศการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
ประจ�ำปีการศึกษา 2563
แบบออนไลน์

คณะว ท
ิ ยาศาสตร์ จั ด กิ จ กรรมวั น ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2563
แบบออนไลน์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอื งศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
นักศึกษาและแนะน�ำผู้บรหิ ารคณะฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรยี มความพร้อมด้านวิชาการและการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาก่อนเข้าเรยี น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 40 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage Faculty of Science, Chiang
Mai University

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มติที่ประชุมคณะกรรมการบร ิหารประจ�ำคณะว ิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
1. เห็นชอบ การขอปรับปรุ งกระบวนวิชาภาควิชาคณิตศาสตร์ จ�ำนวน 1 กระบวนวิชา
2. เห็นชอบ การขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษเพื่อสอนกระบวนวิชา ประจ�ำภาคเรยี น
ที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จ�ำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบ
จ�ำนวนชั่วโมงการสอน รายของ นางสาวกฤติยา ทุนอินทร์ อีกครั้ง
3. เห็นชอบ การเตรยี มการสจัดการเรยี นการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตาม
มาตรการที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยมีมติและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1) ให้แต่ภาควิชาจัดจุดคัดกรองการเข้า-ออกอาคาร โดยให้เหลืออาคารละ 1 จุด
2) โรงอาหารภาควชิ าชีววทิ ยา ให้แยกจุดคัดกรองเพิ่มเติม 1 จุด
3) อาคาร 30 ปี และอาคาร 40 ปี มอบให้คณะวทิ ยาศาสตร์ เป็ นผู้รับผิดชอบ
คัดกรอง
4) จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงาน หร อื นั ก ศึ ก ษา เพื่อ ประจ� ำ จุ ด คั ด กรอง
ทางเข้า-ออก ตามที่ก�ำหนดไว้
5) ให้ก�ำ ชับ บรษ
ิ ั ท ท�ำ ความสะอาด เพื่อ ท�ำ ความสะอาดบรเิ วณจุด สัม ผัส เช่น
ลูกปิ ดประตู ห้องน�้ำ หรอื จุดอื่นๆ ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ
6) นั ก ศึ ก ษาที่ ม าจากพื้ น ที่ เ สี่ ย งให้ ด� ำ เนิ น การ quarantine ตามมาตรการ
ที่กระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนด
7) การเข้ า ชั้ น เร ยี นของนั ก ศึ ก ษา ให้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การเข้ า เร ยี นตามระบบ
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
8) กระบวนวชิ าที่มีนักศึกษาต่างชาติ ให้ใช้วธิ ีที่สอนแบบออนไลน์ 100%
9) คณะจะแจก Face shield ให้กับนักศึกษาและบุคลากร คนละ 1 อัน
10) มหาวทิ ยาลัยจะแจกหน้ากากอนามัยให้นักศึกษาและบุคลากร คนละ 1 อัน
และเมื่อได้หน้ากากแล้ว จะขอให้ศูนย์วจิ ัยฟิ สิกส์ของพลาสมาและล�ำอนุภาค
ภาควชิ าฟิ สิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวท
ิ ยาศาสตร์ มหาวท
ิ ยาลัยเชียงใหม่
เคลือบพลาสมานาโน ก่อนแจกให้นักศึกษาและบุคลากร
4. เห็นชอบ โครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อการเรยี นรู ้ด้วยตนเองอย่างง่าย (CMU
EZ Studio) ส�ำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยมอบให้คณะฯ
จ� ำ นวน 10 ชุ ด และได้ จั ด สรรให้ ภ าคว ชิ า 7 ภาค ยกเว้ น ภาคว ชิ าฟิ สิ ก ส์ แ ละ
วัสดุศาสตร์ ศูนย์วจิ ัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม โครงการจัดตั้งศูนย์วจิ ัยวิทยาการ
ข้อมูล และเก็บไว้ที่ส่วนกลางคณะ หน่วยงานละ 1 ชุด
5. เห็นชอบ ให้อาจารย์อัญมณี กุมมาระกะ สังกัดภาควิชาสถิติ ลาศึกษาต่อในระดับ
ปรญ
ิ ญาเอก หลักสูตร Doctoral of Philosophy Program in Statistics
(International Program)
6. เห็นชอบเสนอชื่อ หัวหน้าภาควิชาสถิติ และหัวหน้าศูนย์วทิ ยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
เป็ น กรรมการการด� ำ เนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
หัวหน้างานบรกิ ารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
7. เห็นชอบ (ร่าง) รายการที่ขอปรับแผนการใช้จ่าย (งดด�ำเนินการ) จากงบประมาณ
เงินรายได้ปี 2563 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 งดด�ำเนินการในปีงบประมาณ
2563 จ�ำนวน 10 รายการ กลุ่มที่ 2 ยกไปด�ำเนินการในปี งบประมาณ 2564
จ�ำนวน 2 รายการ และกลุ่มที่ 3 ให้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม
2563 (อุดหนุนบุคลากรไปประชุมวชิ าการต่างประเทศ) จ�ำนวน 9 รายการ ทั้งนี้
ในกรณีท่ีจะเสนอเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติผ่านออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยจะต้องได้ Proceedings จากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ภาควิชาธรณีวทิ ยา ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในการออกภาคสนามของนักศึกษาภาค
ว ชิ าธรณี ว ท
ิ ยา จะพยายามด� ำ เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นกรกฎาคม 2563
แต่ ห ากไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ จ ะขอไปตั้ ง งบกลางปี ในปี ง บประมาณ 2564
เพื่อด�ำเนินการในปี ถัดไป

มติที่ประชุมคณะกรรมการบร ิหารประจ�ำคณะว ิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563
1. เห็นชอบ โครงการจ้างเขียนแบบปรับปรุ งอาคารหลังที่ 2 ของคณะวท
ิ ยาศาสตร์
(อาคารฟิ สิกส์ 1)
2. เห็นชอบ รายการงบลงทุนงบประมาณ ปี 2563 ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ท�ำสัญญา)
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2563 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม
3. เห็นชอบ การขอปรับปรุ งกระบวนวิชา CHEM 206 (203206) ภาควิชาเคมี จ�ำนวน
1 กระบวนวิชา
4. เห็นชอบ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ การอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม
(Higher Education for Industry) หลั ก สู ต ร “ว ท
ิ ยาศาสตร์น วั ต กรรมเพื่อ
อุตสาหกรรม” ระหว่างคณะวทิ ยาศาสตร์ และบรษ
ิ ั ทฯ จ�ำนวน 3 ฉบับ
5. เห็นชอบ การด�ำเนินการบรรจุอัตราก�ำลังพนักงานมหาวท
ิ ยาลัย โดยอัตราก�ำลัง
ที่ได้รับจัดสรร ปี งบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ให้เร่งด�ำเนินการบรรจุอัตราก�ำลัง
ดั ง กล่ า วให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2563 หากพ้ น ก�ำ หนดระยะเวลา
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเรยี กคืนอัตราที่ว่างไว้ที่ส่วนกลางของมหาวทิ ยาลัย จ�ำนวน
4 อัตรา โดยต�ำแหน่งเลขที่ E180216 และ E180227 อยู่ระหว่างด�ำเนินการ และ
ต�ำแหน่งเลขที่ E180224 และ E180225 เป็นต�ำแหน่งกลาง หากไม่มีการด�ำเนินการบรรจุ
ภายในเดือนกันยายน 2563 จะต้องคืนให้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอให้คณบดี
ไปหารือกับมหาวิทยาลัย เพื่อขอปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งเป็นสายสนับสนุนที่มีความจ�ำเป็น
เช่น นักวิทยาศาสตร์ หรอื พนักงานปฏิบัติงาน เป็ นต้น

6. เห็ น ชอบ การรายงานความก้ า วหน้ า ของการไปเพิ่ ม พู น ความรู ้ ท างว ชิ าการ ครั้ ง ที่ 3
จ�ำนวน 3 ราย สังกัดภาควชิ าคณิตศาสตร์
7. เห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น พนั ก งานมหาว ท
ิ ยาลั ย สายว ชิ าการ
แบบตามประสิ ท ธิ ภ าพ (Active Recruitment) เพื่อ พิ จ ารณาในกรรมการบร กิ าร
คณะวทิ ยาศาสตร์ จ�ำนวน 10 ราย โดยมอบหมายให้ภาควชิ าที่เกี่ยวข้องน�ำไปพิจารณา
และแจ้งผลการพิจารณา พร้อมภาระงาน (TOR) และตัวชี้วัดความส�ำเร็จของงาน (KPI)
กลับยังคณะภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุม ได้เห็นชอบ ให้ก�ำหนดเกณฑ์
ภาระงาน (TOR) และตัวชี้วัดความส�ำเร็จของงาน (KPI) ไว้ดังนี้
1) จ�ำนวนบทความตีพิมพ์ให้อยู่ใน Q1, Q2 อยู่ในฐานข้อมูล ISI โดยต้องเป็ น 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�ำงานต่อสัปดาห์ (หากต้องการมีความก้าวหน้า
ทางวิชาการ)
8. เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 3 ราย
9. เห็นชอบ ปรมิ าณการใช้ไฟฟ้ าและค่าไฟฟ้ าของคณะวทิ ยาศาสตร์ แยกตามอาคาร เดือน
เมษายน – เดือนพฤษภาคม ปี 2563

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ศิษย์เก่าธรณีวิทยา เจ้าของรางวัลเพื่อส่งเสริม
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียน
การสอนส�ำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ ประจ�ำปี 2561
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
ดร.สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล (อ.อู๋) รหัสนักศึกษา 4605061
ศิษย์เก่าภาคว ิชาธรณีว ิทยา คณะว ิทยาศาสตร์ มหาว ิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ประจ�ำภาคว ิชาธรณีว ิทยา
คณะว ิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาลัย
สวั ส ดี ค รั บ ผมเป็ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า จากภาคว ชิ าธรณี ว ท
ิ ยา คณะว ท
ิ ยาศาสตร์
มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่ รุ ่น 46 ปัจจุบันท�ำงานเป็นอาจารย์ประจ�ำภาควชิ าธรณีวทิ ยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท�ำหน้าที่สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการส�ำรวจ
ธรณีวทิ ยาภาคสนาม ตะกอนวิทยา และการวิเคราะห์โครงสร้างของแอ่งตะกอน ผมมี
ความสุขกับการสอนและสนุกกับการพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสรมิ ให้นิสิตนักศึกษา
เกิดความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ง่ายขึ้น ล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัลเพื่อส่งเสรมิ ความ
เป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรยี นการสอนส�ำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ ประจ�ำปี 2561
จากจุฬาลงกรณ์มหาวท
ิ ยาลัย รางวัลนี้เป็ นผลจากการสร้างนวัตกรรมการเรยี น
การสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจรงิ ในชั้นเรยี น
ความสนใจด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการถ่ายทอดความรู ้
ทางธรณีวทิ ยาของผมเกิดตั้งแต่สมัยเรยี นที่ภาควชิ าธรณีวทิ ยา มช. ครับ โดยเฉพาะ
ในช่วงที่เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 (พ.ศ. 2550) ผมเรมิ่ สร้างเว็บไซต์วชิ าการธรณีไทย
GeoThai.net โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแหล่งความรู ้ทางวชิ าการด้านธรณีวทิ ยา
แบบออนไลน์ที่สามารถสืบค้นได้ง่าย อย่างไรก็ตามขณะนั้นผมไม่สามารถท�ำได้เอง
ผมต้องขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ภาควชิ าธรณีวทิ ยา มช. ที่ให้การสนับสนุน
ในช่ ว งเร ม
ิ่ ต้ น นั้ น ผมได้ รั บ ค� ำ แนะน� ำ ด้ า นเทคนิ ค จากพี่ อ ดุ ล ย์ (อดุ ล ย์ ยาว ชิ ั ย ,
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช�ำนาญงาน) ซึ่งพี่อดุลย์ได้ให้ผมทดลองติดตั้งเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์
ภาควชิ าฯ และให้โอกาสลองผิดลองถูกจนผมเรยี นรู ้วธิ ีการสร้างเว็บไซต์และการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ในส่วนของชื่อเว็บไซต์นั้น ผมได้รับค�ำแนะน�ำที่ดี
จากอาจารย์ต๋ี (ผศ.สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์) ที่แนะน�ำให้ใช้ Geo แทนค�ำว่า Geol
เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ช่ือเว็บไซต์และการเรยี กชื่อที่ง่ายขึ้น ในส่วนของ
เนื้ อ หานั้ น ได้ รับ การสนั บ สนุ น บทความจากอาจารย์ ห นุ่ ม (ผศ.ดร.ณั ฐ วุฒิ
วงศ์อนันต์) และเพื่อน ๆ พี่ ๆ ธรณีวทิ ยาที่ให้สัมภาษณ์ทางอีเมล ซึ่งบางคน
ยังไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ�้ำ ส�ำหรับอุปกรณ์ส�ำคัญอย่างโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์
ก็ได้มาจากอาจารย์มด (ดร.สราวุธ จันทรประเสรฐิ ) ซึ่งตอนท�ำโปรเจคปี 4
ผมไม่มีโน้ตบุ๊ก อาจารย์มดก็ให้ผมยืมโน้ตบุ๊กเพื่อช่วยงานวจิ ัยของอาจารย์
และโน้ตบุ๊กตัวนี้เองก็เป็นอุปกรณ์ส�ำคัญที่ท�ำให้ผมได้ฝึกท�ำเว็บไซต์ ฝึกท�ำกราฟิก
ควบคู่ไปกับการท�ำโปรเจคจนส�ำเร็จการศึกษา
ที่ผมเล่ามานี้ก็เพื่อที่จะบอกว่าผมมีความประทับใจในการช่วยเหลือจาก
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องชาวธรณี มช. เป็นอย่างมาก สุดท้ายนี้ผมอยากจะ
แนะน�ำให้น้อง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กล้าที่จะเรยี นรู ้
สิ่งใหม่เพิ่มเติมจากสาขาที่เรยี นอยู่ ผมเชื่อว่าน้อง ๆ สามารถเรยี นรู ้ได้ดีเมื่อมี
ความชอบสิ่งนั้นด้วย หากเป็นเร่อื งที่ดี ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือ เหมือนที่ผมเคย
ได้รับเช่นเดียวกันครับ
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