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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1.  เห็นชอบ การขอปรับปรุงกระบวนวชิา 201116 วทิยาศาสตร์และภาวะ
โลกร้อน ภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

2.  ไม่เห็นชอบ เกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนวชิาการเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม ของนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรคีณะวทิยาศาสตร์ รหัส 61 สําหรับนักศึกษาภาควชิาสถิติ โดย
ให้ใช้เกณฑ์ที่คณะกําหนดไว้แล้วสําหรับนักศึกษาทุกสาขาวชิา ทั้งนี้ หากมีปัญหา 
ให้รวบรวมพิจารณาร่วมกันในกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ คณะวทิยาศาสตร ์
เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน

3.  เห็นชอบ เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 5 ชื่อ และส่งเป็นเร ื่องปกปิด ไปยัง
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

4.  เห็นชอบ อนุมัติลาศึกษาต่อในระดับปรญิญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ โครงการ
อาจารย์ช้างเผือก ของนางสาวฤทัยชนก กาศเกษม พนักงานมหาวทิยาลัย
ส่วนงาน ตําแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย สังกัดภาควชิาสถิติ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจําคณะวทิยาศาสตร์ 

คร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563
5.  เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัย 

จํานวน 1 ราย ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุกฤต สุจรติกุล สังกัดภาควชิาฟิสิกส์และ
วัสดุศาสตร ์

6.  เห็นชอบ การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ 2564 จํานวน 1 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ 
ลี้รัตนาวลี สังกัดภาควชิาคณิตศาสตร์

7.  เห็นชอบ-ร่าง-แผนบรหิารความเส่ียง คณะวทิยาศาสตร์ ประจําปี 2563 
8.  เห็นชอบ-ร่าง-ประกาศ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เร ื่อง แนวปฏิบัติ

การจัดการเรยีนการสอนและการสอบ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ/แก้ไข/เพิ่มบางประการ 

9.  เห็นชอบ-ร่าง-แบบบันทึกข้อมูลเบื้องต้นผู้ต้องสงสัย/เข้าข่ายติดเชื้อโควดิ 19 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยทีป่ระชมุมีข้อเสนอแนะ/แกไ้ข/เพิม่เตมิ

10. เห็นชอบ ในหลักการเพื่อกําหนดมาตรการ WORK FROM HOME โดยมีข้อ
เสนอแนะ/เพิ่มเติม

11. เห็นชอบ ให้คณะจัดทําประกาศคณะวทิยาศาสตร์ เร ื่อง ยกเลิกเก็บค่าเช่าพื้นที่
ร้านค้าในความดูแลของคณะวทิยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน
เมษายน – มิถุนายน 2563

1.  เห็นชอบ ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ของคณะวทิยาศาสตร์ แยกตามอาคาร 
ปีงบประมาณ 2561-2563 

2.  เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 

3.  เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 

4.  เห็นชอบ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวทิยาลัยประจํา 
(เงินรายได้ส่วนงาน) จํานวน 1 ราย 

5.  เห็นชอบ การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 15 
หลักสูตร 

6.  เห็นชอบ การขออัตราจ้างพนักงานมหาวทิยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 
ประจําปีงบประมาณ 2564 ดังนี้  
1)  ขออัตราใหม่ จํานวน 5 อัตรา ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้

1.1) เห็นชอบอัตราตําแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ของภาควชิาชีววทิยา 
ภาควชิาเคมี และภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ภาควชิาละ 1 อัตรา 

1.2)  อัตราของภาควชิาสถิติ ไม่อนุมัติให้จ้าง เนื่องจากได้รับการจัดสรร
ล่วงหน้าให้เป็นกรณีพิเศษไปแล้ว

มติประชุมคณะกรรมการบรหิารประจําคณะวทิยาศาสตร์ 

คร้ังที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563
1.3)  อัตราของศูนย์วจัิยวัสดุศาสตร์ เห็นชอบให้จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิน

รายได้คณะวทิยาศาสตร์ ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  โดยใช้เงินราย
ได้สะสมของศูนย์วจัิยวัสดุศาสตร์

2) ขอปรับเปลี่ยนตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
2.1)  เห็นชอบ อัตราของภาควชิาธรณีวทิยา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สํานักงาน

คุณวุฒิ ปวช. ปรับเป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่สํานักงาน คุณวุฒิปวส.
2.2)  เห็นชอบ อัตราของงานนโยบายและแผนฯ ตําแหน่งพนักงานช่างคุณวุฒิ 

ปวส. ปรับเป็น ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน คุณวุฒิปรญิญาตร ี
7.  เห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย

เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยมีมติเพ่ิมเติม ดังนี้
 1) ตัดครุภัณฑ์ของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
 2) ขอให้ศูนย์ธรรมชาติวทิยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ พิจารณาปรับลดแผน

ค่าใช้จ่ายของศูนย์ฯ ลงอีก 600,000 บาท 
8.  เห็นชอบ แผนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ 

e-Project ของหน่วยงานภายในคณะวทิยาศาสตร์ ตามเสนอ ทั้งนี้ในส่วนของ
ภาควชิาให้พิจารณาปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ KPI ท่ีได้เสนอในการสรรหา
หัวหน้าภาควชิา

9.  เห็นชอบ กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 13 คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

10. เห็นชอบ การปรับเพิ่มค่าจ้างตามผลการปฏิบัติงานประจําปี ของพนักงาน
มหาวทิยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ปีงบประมาณ 2564 จากอัตรา 4%  
เป็นอัตรา 3%

ผศ.ดร.กานดา  หวังชัย
(ภาควิชาชีววิทยา)
ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561

อ.นฎา  อารยะสกุล  
(ภาควิชาชีววิทยา)
ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาชีววิทยา
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ผศ.ดร.วสุ  ปฐมอารีย์ 
(ภาควิชาชีววิทยา)
ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาชีววิทยา
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
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วิสัยทัศน : คณะวิทยาศาสตรมุงสูความเปนนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทศม  ปัญญาโกษา  รหัสนักศึกษา 4105237
ศิษย์เก่าภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
อาชีพปัจจุบัน : พนักงานบรษัิท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด
 โรงงาน กําแพงเพชร ตําแหน่งรองผู้จัดการ
 ฝ่ายบรหิารจัดการซัพพลายเซน

จากนักศึกษาธรรมดาที่ไม่ได้ชอบทํากิจกรรมอะไร เข้าร่วมกิจกรรมตามกําลัง 
เฮไหนเฮนั่นตามเพื่อน ๆ  กิจกรรมของนักศึกษาจังหวัดลําพูนและกิจกรรมคณะช่วงปี 1 
จนกระทั่งวันหนึ่งที่เข้าร่วมภาควชิาเคมี มีโอกาสรับหน้าที่เป็น “ประธานสาขาเคมี
ของรุ่น เคมี 41” จากการยกมือโหวตจากเพื่อน ๆ  ที่น่ารกั จึงรบัตําแหน่งด้วยความสมัครใจ
คร ึ่งหนึ่งและย้ิมอ่อนเล็กน้อย ชีวติที่ ทั้งเรยีนและทํากิจกรรมของสาขาและของคณะ 
หากเรามองย้อนกลับไปจากจุดที่เราทํางานตรงนี้ การทํากิจกรรมทําให้ผมได้ประสบการณ์
หลายอย่างที่ติดตัวมาจนถึงปัจจุบัน โดยที่เราไม่รู้ตัวก็คือ การทํางานร่วมกันผู้อื่น 
การได้รู้จักเพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่หลากหลาย วธิีการพูดต่อหน้าชุมชน จากคนที่พูด
ต่อหน้าสาธารณชนไม่เป็นมาก ถึงมากที่สุด ก็ต้องฝึกฝนตนเอง จนมีความมั่นใจมากขึ้น 

มีเหตุการณ์สําคัญหลายอย่าง เช่น ช่วงรับน้อง ที่ต้องวางแผนจัดกิจกรรม
ร่วมกับเพื่อน ๆ  สมัยนั้นเร ิ่มจะมีการสั่งห้ามจัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่ เพราะเพิ่ง
เกิดปัญหาร้องเรยีนมาจากสถาบันที่อื่น ๆ ทางสื่อโทรศัพท์ เราต้องขอเข้าพบอาจารย์
หัวหน้าภาควชิา เพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรมรับน้อง โดยหลังจากการขออนุญาต
มีคํากล่าวทิ้งท้ายแถมมาเล็กน้อยจากท่านอาจารย์ ว่า “หากเกิดปัญหา และมี
เร ื่องร้องเรยีนเกิดข้ึน เธอรับผิดชอบนะ” ซึ่งเราก็ต้องลุยต่อไปด้วยความหนักอึ้ง 
แต่กิจกรรมรับน้องก็ผ่านไปได้ ด้วยความภูมิใจ และโล่งใจในที่สุด 

สิ่งที่ได้จากทุกกิจกรรมที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า “งานที่ได้รับมอบหมายทุกงาน 
ไม่ว่างานจะเล็กหรอืใหญ่เท่าใด สิ่งที่หนึ่งที่พ่วงติดมาด้วยเสมอ นั้นคือ ความ
คาดหวัง อุปสรรค และความขัดแย้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการและก้าวข้าม 
อุปสรรค ระหว่างทางนั้นไปให้ได้” ผมโชคดีที่มีเพื่อน ๆ เก่ง ๆ ทีมงานที่ดี รุ่นพี่
ที่น่ารัก รวมถึงอาจารย์ที่มีพระคุณทุกท่าน คอยช่วยเหลือทําให้งานราบร ื่นและสําเร็จ

โดยชีวติหลังจบการศึกษา ผมสมัครงานในตําแหน่ง Quality control 
ที่บรษัิทย้อมผ้าแห่งหนึ่ง แต่กลับได้เข้าทํางานในตําแหน่งนักวชิาการการตลาด 
(Technical marketing) เหตุผลที่ได้รับตําแหน่งนี้ เพราะผมถูกสัมภาษณ์ว่า 
“จงอธิบายเหตุการณ์สําคัญปัจจุบัน ที่คุณสนใจ” และผมได้อธิบายถึงข่าว
ในหนังสือพิมพ์ เร ื่อง การเติบโตของ GDP ที่จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้นแหละ

ทําให้เราได้เปิดประสบการณ์ในโลกของการขาย การออกตลาด การพบ
ลูกค้ามากหน้าหลายตา นักธุรกิจร้อยล้านก็มี แต่เพราะคิดถึงบ้าน และไม่คุ้นเคย
กับชีวติเมืองหลวง ทํางานได้ 2 ปี ก็หางานใหม่ ......

กระทั่งปี 2546 ผมเร ิ่มเข้าทํางานที่บรษัิท อายิโนะโมะโต๊ะ โรงงาน
ปัจจุบัน ในแผนกควบคุมคุณภาพ (Quality control) ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวชิาที่จบมา โดยได้รับงานด้านควบคุมวธิีการวเิคราะห์ หาวธิีวเิคราะห์
ที่ได้มาตรฐาน รวมท้ังการยืนยันคุณภาพผลการวเิคราะห์ต่าง ๆ ผมทํางานใน
แผนกดังกล่าวนี้ 3 ปี จากนั้น ผมได้ย้ายแผนกเร ื่อย ๆ ตลอดระยะเวลาการ
ทํางาน 17 ปี ด้วยการทํางานที่แตกต่างกันอีก 2 แผนก คือ แผนกกลยุทธและ
วางแผน และแผนกจัดซื้อ 

สิ่งที่เรยีนรู้ระหว่างการทํางานคือ เราเรยีนอะไรมา เราไม่จําเป็นต้อง
ทํางานตรงกับสิ่งที่เราเรยีนเสมอไป เพราะเมื่ออยู่ในบรษัิทที่ทํางาน เราไม่มีสิทธ์ิ
กําหนดว่า ฉันจะทําอย่างนี้ ฉันชอบแบบนี้ แต่จะเป็นรูปแบบว่า เมื่อฉันได้รับ
มอบหมายอะไร ฉันต้องทํา ไม่ใช่แค่เรยีนรู้ แต่ต้องทําให้สําเร็จตามเป้าหมาย

สุดท้ายนี้สิ่งที่อยากบอกน้อง ๆ คือ ให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วง
การเรยีน 4 ปี ในรั้วมหาวทิยาลัยให้มาก ๆ ทั้งในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน 
รู้จักแบ่งเวลาเรยีนให้เต็มที่แต่อย่าลืมแบ่งเวลาทํากิจกรรมใช้เวลาร่วมกับ
เพื่อน ๆ ด้วย เมื่อเวลาผ่านไปทุกส่ิงมีคุณค่าต่อเราเสมอ ท้ังดีทั้งร้าย และสิ่ง
สําคัญเมื่อเราจะก้าวสู้โลกของทํางานคือ รู้จักปรับตัวและเรยีนรู้สิ่งใหม่ ๆ  อยู่เสมอ 
ทําตัวให้เหมือนนํ้าคร ึ่งแก้วที่เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ  ได้ตลอดเวลาและเราจะรู้ว่ามีอะไร
ให้เราเรยีนรู้ได้มากมายและเราสามารถทําอะไรได้อีกมากมายเช่นกันครับ “ทุกคน 
ทุกที่ ทุกอาชีพ คือ ห้องเรยีน ห้องใหญ่ ที่เรยีนรู้ได้ไม่หมดสิ้นตลอด
ไปครับ” และสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เพื่อน ๆ พี่ ๆ และทุกคนที่ดีกับเรา 
ขอให้สร้างเครอืข่ายกันเยอะ ๆ ช่วยเหลือกันตลอดไปครับ
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